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Giới thiệu
Nghiên cứu về Việt Nam được thực hiện cho CNV Internationaal trong bối cảnh của Chương trình Hợp tác cải thiện chuỗi
cung ứng. Nghiên cứu dựa trên nghiên cứu ban đầu và nghiên cứu thứ cấp về tình hình hiện tại của cấu trúc ngành, đối
thoại xã hội, bạo lực trên cơ sở giới trong ngành dệt may Việt Nam để sử dụng trong giai đoạn đầu của chương trình này.
The Fair Wear Foundation cùng các đối tác CNV Internationaal và FNV Mondiaal đã được Bộ Ngoại giao Hà Lan chọn làm
đối tác chiến lược trong 5 năm cho việc chuyển đổi chuỗi cung ứng dệt may bắt đầu từ năm 2016, là một phần của khung
chính sách “Đối thoại và bất đồng”. Mục tiêu chính của sáng kiến này là để tăng cường khả năng vận động hành lang và
tuyên truyền của các tổ chức công đoàn và các tổ chức phi chính phủ về lao động bằng cách nâng cao hiểu biết về chuỗi
cung ứng RMG quốc tế, tiếp cận các thông tin quan trọng và kiến thức chuyên môn thực tiễn. Nghiên cứu sẽ chỉ ra những
cơ hội phát triển kinh nghiệm thí điểm trong chuỗi cung ứng để đạt được hiệu quả thực tế về lương đủ sống, bạo lực trên
cơ sở giới, tự do liên kết và thương lượng tập thể, tạo điều kiện cho đối thoại xã hội và giám sát sự tuân thủ nhân quyền
một cách hiệu quả ở cấp nhà máy, đồng thời củng cố giá trị của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức công đoàn đối
với tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng.
Nghiên cứu cung cấp những thông tin sau:
1) Phân tích bối cảnh Việt Nam cho ngành dệt may, cụ thể là tình hình chính trị, kinh tế và xã hội (bao gồm vấn đề về lương
đủ sống, bao lực trên cơ sở giới, và quyền tự do hiệp hội);
2) Cái nhìn tổng quan toàn diện về phong trào công đoàn (quốc gia và quốc tế) và các tổ chức xã hội (quốc gia và quốc tế)
liên quan hoạt động tích cực trong ngành dệt may và/hoặc trong 3 chủ đề chính là giới, lương đủ sống, và tự do
hiệp hội;
3) Phân tích vắn tắt tình hình liên quan đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động cơ bản tại các nhà máy dệt may;
4) Xác định các lĩnh vực phát triển kinh nghiệm thí điểm trong chuỗi cung ứng để đạt được hiệu quả thực tế liên quan tới
lương đủ sống, bạo lực trên cơ sở giới, tự do hiệp hội và thương lượng tập thể;
5) Phân tích khả năng hợp tác giữa Chương trình hợp tác chiến lược, công đoàn cơ sở và các tổ chức lao động (quốc tế)
khác về dệt may tại Việt Nam liên quan đặc biệt đến đối thoại xã hội, bạo lực trên cơ sở giới và lương đủ sống;
6) Đưa ra các cách tiếp cận, dựa trên những phát hiện nói trên, để Chương trình hợp tác chiến lược có thể xem xét cho
các sáng kiến thí điểm với công đoàn và các tổ chức lao động khác tại Việt Nam.
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1. Tóm tắt chung
Dệt may là ngành công nghiệp xuất khẩu lớn thứ hai tại Việt Nam sau điện tử, chiếm 15% GDP1 cả nước và 14% tổng giá
trị xuất khẩu năm 20152. Mỹ là thị trường may mặc lớn nhất của Việt Nam, Nhật Bản và châu Âu lần lượt xếp thứ hai và ba3.
Quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể vẫn là thách thức lớn nhất xét về tiêu chuẩn lao động cho Việt Nam. Các
công đoàn cơ sở chủ yếu phụ thuộc vào NSDLĐ và không có khả năng đại diện cho người lao động khi thương lượng với
DN. Đối thoại xã hội ở nơi làm việc được luật khuyến khích, nhưng do năng lực của CĐCS còn yếu, điều này không được
thực hiện một cách hiệu quả.
Về pháp luật, mức lương tối thiểu phải đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu nhưng mức lương tối thiểu hiện tại vẫn thấp hơn
khá nhiều so với nhu cầu sống tối thiểu. Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tích cực hơn trong việc thương lượng về lương
tối thiểu, quan tâm tới nhu cầu sống tối thiểu cũng như tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động.
Bạo lực trên cơ sở giới tại nơi làm việc chưa được nghiên cứu và cũng ít có khiếu nại từ NLĐ.Tuy nhiên, nghiên cứu liên
quan cho thấy bạo lực trên cơ sở giới là một vấn đề lớn trong một xã hội như Việt Nam.
Tham vấn với Các đối tác cho thấy có nhiều tiềm năng để thực hiện các sáng kiến thí điểm trong khuôn khổ Dự án Đối tác
Chiến lược. Thứ nhất, thực tế Việt Nam đã cam kết thực hiện quyền lao độngcơ bản trong TPP và EVFTA, mở ra cơ hội
cho sửa đổi luật lao động, đặc biệt là khía cạnh quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể. Thứ hai, TPP và EVFTA
sẽ thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là ngành dệt may sẽ được giảm thuế đáng kể. Thứ ba, mạng lưới
các tổ chức phi chính phủ về lao động đang phát triển với triển vọng cải cách tư pháp sau khi TPP và EVFTA có hiệu lực.
Nghiên cứu đã chỉ ra các điển hình tốt trong thương lượng cấp ngành và thương lượng với nhóm doanh nghiệp trong
ngành dệt may, sáng kiến về lương đủ sống và cách tiếp cận Better Work trong quấy rối tình dục ở nơi làm việc. Các điển
hình này cho thấy tiềm năng và hướng đi cho Dự án Hợp tác Chiến lược trong việc tham gia vào cải thiện các tiêu chuẩn
lao động trong chuỗi cung ứng dệt may ở Việt Nam. Đặc biệt, sự hợp tác ở nhiều cấp độ với các cơ quan chính phủ, phi
chính phủ và các hiệp hội sử dụng lao động sẽ là cần thiết để tạo ra tác động tổng hợp nhằm nâng cao tiêu chuẩn lao động
trong ngành dệt may của Việt Nam.

http://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tpp-va-co-hoi-cua-det-may-viet-nam/59116.html
http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/ttsk/-/asset_publisher/Jeo2E7hZA4Gm/content/id/379885
3
Vietnam Customs Authority 2014
(see link: http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/hang-det-may-vn-dang-lam-mua-lam-gio-tren-nhung-thi-truong-nao-201412111226179301.chn)
1
2
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2. Khái quát về Việt Nam
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương ở Đông Nam Á. Với dân số 94,1 triệu
người (cho tới tháng 3/2016)4, đây là nước đông dân thứ 14 trên thế giới và là nước đông dân thứ 8 ở châu Á. Việt Nam có
chung đường biên giới với Trung Quốc ở phía bắc, Lào ở phía tây bắc, Campuchia ở tây nam, và biển Đông ở phía đông.
Tăng trưởng GDP trung bình của Việt Nam là 6,4%/năm trong thập kỷ vừa qua, giảm nhẹ xuống 6% năm 20145 và phục hồi
trong năm 2015 với 6.68%6. Khu vực xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Trong 5 năm qua, xuất khẩu
của Việt Nam tăng gấp đôi do lương tối thiểu cạnh tranh và chi phí thấp thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh
vực sản xuất. Giá trị xuất khẩu tính bằng đô la Mỹ ước tăng 11,6% năm 2014, vượt qua các nước trong khu vực. Các mặt
hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là: điện thoại và linh kiệnđiện thoại (19% tổng kim ngạch xuất khẩu), dệt may (14%),
điện tử, máy tính và phụ kiện (10%), giày dép (7%) và các loại máy móc, thiết bị, công cụ và linh kiệnkhác (5%). Đối tác
xuất khẩu chính gồm: Mỹ (20,7%), Trung Quốc (10,6%), Nhật Bản (8,7%)7.
Việt Nam có lực lượng lao động lớn gồm 52,6 triệu người. Tuy nhiên, chỉ 36% có việc làm trong khu vực chính thức, số
còn lại làm nông nghiệp và khu vực phi chính thức (Biểu đồ 1).

Biểu đồ 1: Phân bố lực lượng lao động ở Việt Nam năm 2014

Tổng số lao động
52.6 triệu

Hộ gia đình làm
nông nghiệp
22.5 triệu, 43%

Lao động hưởng
lương
18.7 triệu, 36%

Hộ gia đình kinh doanh
phi nông nghiệp
11 triệu, 21%

Không hợp đồng
7.4 triệu, 14%

Chính phủ
4 triệu, 7.6%

Có hợp đồng
11.3 triệu, 22%

Doanh nghiệp
nhà nước
1.4 triệu, 2.6%

Khu vực tư nhân
nước ngoài
2 triệu, 3.8%

Khu vực tư nhân
trong nước
3.9 triệu

Ngân hàng thế giới Việt Nam, Đánh giá: Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam thời gian gần đây, tháng 6/2015

http://www.worldometers.info/world-population/vietnam-population/
http://data.worldbank.org/country/vietnam
6
http://www.tradingeconomics.com/vietnam/gdp-growth-annual
7
http://www.tradingeconomics.com/vietnam/exports
4
5
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2.1. Các chỉ số kinh tế
Sau một vài thập kỷ với tăng trưởng GDP ở mức cao trên 7%, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại năm 2009 với 5,4%8.
Năm 2015, nền kinh tế phục hồi nhẹ với GDP tăng ở mức 6,68%. So với Trung Quốc và Campuchia, tăng trưởng GDP
của Việt Nam thấp hơn đáng kể nhưng dự kiến sẽ bắt kịp trong vài năm tới. Việt Nam đã nỗ lực cải thiện ổn định kinh tế
vĩ mô, với lạm phát giảm từ mức đỉnh 23% tháng 8/ 2011 xuống khoảng 4,1% năm 2014.

Biểu đồ 1: Tăng trưởng GDP của Việt Nam so với Trung Quốc và Campuchia

Campuchia

Trung Quốc
Việt Nam

Nguồn: World Bank9
Theo Báo cáo Phát triển Con người của UNDP, chỉ số HDI của Việt Nam năm 2013 là 0.638, nằm ở mức trung bình, xếp
thứ 121 trong số 187 nước và vùng lãnh thổ. So sánh với các nước trong khu vực, chỉ số HDI của Việt Nam thấp hơn
Trung Quốc và Indonesia (Biểu đồ 2)

Chỉ số phát triển con người

Biểu đồ 3: Xu hướng HDI tại Việt Nam, Indonesia, và Trung Quốc, 1980-2013

Trung
Quốc

Năm
nước Nam
dương

Việt Nam

Nguồn: UNDP Human Development Report 2014
8
9

http://data.worldbank.org/country/vietnam
http://data.worldbank.org/country/vietnam
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2.2. Các chỉ số quản trị, chính trị và xã hội
Việt Nam có chỉ số dân chủ thấp. Theo Economic Intelligence Unit, Việt Nam là một trong hai ‘chế độ chuyên chế’ ở Đông
Nam Á với chỉ số dân chủ năm 2014 là 2,89 (trên tổng điểm 8,0), xếp thứ 144 sau Campuchia (100) và Indonesia (53). Xét
về điều khoản luật pháp, Việt Nam xếp thứ 82 năm 2013 do phải đối mặt với các thách thức về trách nhiệm giải trình, cơ
quan quản lý không hiệu quả, và tham nhũng phổ biến (World Justice Project 2012-2013).
Theo Millenium Challenge Corporation (MCC), chỉ số kiểm soát tham nhũng khả quan hơn nhiều so với nhiều nước trong
khu vực, với con số 0,32 (Bách phân vị: 83%) năm 2015. Trong khi đó, Campuchia đạt -0.16 (42%) và Indonesia là -0.04
(39%). Chỉ số Hiệu quả Quản trị nhà nước (của Worldwide Governance Indicators-WGI) giảm nhẹ từ mức đỉnh 48,8% năm
2006 xuống 44% năm 2013. Chỉ số của Trung Quốc năm 2013 là 54,1% và Campuchia là 18,7%.
Bảng 1: Các chỉ số xã hội, chính trị và quản trị nhà nước năm 2013
Bangladesh

Trung Quốc

Ấn Độ

Romania

Việt Nam

22,75

39,81

52,61

56,4

39,34

20,57

46,89

35,89

52,63

36,84

Hiệu quả chính phủ

22,49

54,07

47,37

52,63

44,02

Ổn định chính trị&Không có
bạo lực/khủng bố13

7,58

27,01

12,32

52,61

55,92

Pháp trị

10

Kiểm soát tham nhũng

11

12

2.3. Thu nhập và nghèo đói
Bảng 2: Chỉ số Gini - Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Romania và Việt Nam, 2014
Quốc gia

Bangladesh

Trung Quốc

Ấn Độ

Romania

Việt Nam

Chỉ số Gini

32,1

42,1

33,9

27,4

35,6

Nguồn: Human Development Report, 2014
Công cuộc Đổi Mới khởi động từ năm 1986 đã biến Việt Nam từ một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, với thu
nhập bình quân đầu người dưới 100 USD thành một nước có thu nhập trung bình thấp trong vòng ¼ thế kỷ với thu nhập
bình quân đầu người trên 2.000 USD vào cuối năm 2014. Trong vài thập kỷ qua, Việt Nam đã có tiến bộ đáng kể trong xóa
đói giảm nghèo. Tỷ lệ dân số sống trong nghèo đói giảm từ gần 60% những năm 1990 giảm xuống còn dưới 3% năm 2014.
Chỉ số nghèo đa chiều (MPI), chỉ số đánh giá mức độ thiếu hụt của hộ gia đình về giáo dục, sức khỏe và mức sống, đối
với Việt Nam năm 2014 là 6,4. Theo chỉ số này 6,4% dân số Việt Nam nghèo đa chiều, cùng với 8,7% cận nghèo đa chiều.
Nếu xét theo chỉ số đói nghèo (tỷ lệ dân số sống dưới mức PPP 1,25 USD/ngày), 16,9% dân số sống dưới mức đói nghèo.
Số người nghèo đa chiều thấp hơn 10,5 điểm phần trăm so với nghèo thu nhập, điều đó có nghĩa rằng những người sống
dưới mức nghèo thu nhập có thể được tiếp cận với các nguồn phi thu nhập. Tỷ lệ người nghèo với 2 USD/ngày là 12,5%.

World Bank, Worldwide Governance Indicators 2013 (Link: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports)
World Bank, Worldwide Governance Indicators 2013 (Link: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports)
12
World Bank, Worldwide Governance Indicators 2013 (Link: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports)
13
World Bank, Worldwide Governance Indicators 2013 (Link: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports)
10
11
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2.4. Quyền con người
Là một chế độ chuyên chế nên Việt Nam vẫn tồn tại những hạn chế đáng kể về quyền con người cơ bản. Theo tổ chức
Ân xá quốc tế, (Báo cáo Việt Nam 2014/2015)14, những hạn chế về quyền tự do ngôn luận, tự do hiệp hội và tự do tập
hợp một cách ôn hòa vẫn tiếp diễn. Nhà nước tiếp tục kiểm soát các phương tiện truyền thông và tư pháp cũng như các
tổ chức chính trị và tôn giáo.Hiến pháp mới được thông qua tháng 11/2013 có hiệu lực sau quá trình tham vấn chưa từng
có và được kiểm soát chặt chẽ trong vòng 9 tháng. Hiến pháp đưa ra các quy định chung về quyền tự do ngôn luận, tự do
hiệp hội và tự do tập hợp một cách ôn hòa nhưng giới hạn bằng những điều khoản rộng và khá mơ hồ. Luật chỉ bao gồm
đảm bảo có giới hạn về quyền xét xử công bằng.
Bảng 3: Các công ước cơ bản của ILO được Việt Nam phê chuẩn (cập nhật tháng 3/2016)15
Phê chuẩn

Không phê chuẩn

C29 – Công ước chống Lao động cưỡng bức
C100 – Công ước Trả công bình đẳng
C111 –Công ước chống phân biệt đối xử (trong Việc làm và
nghề nghiệp)
C138 – Công ước Tuổi tối thiểu
C182 – Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất

C87 – Công ước Tự do Hiệp hội và bảo vệ
quyền tổ chức
C98 – Công ước Quyền tổ chức và thương
lượng tập thể
C105 – Bãi bỏ lao động cưỡng bức

Xét về quyền lao động, Việt Nam đã phê chuẩn 5 trên 8 công ước cơ bản trừ công ước 87, 98 và 105 (xem Bảng 3). Quyền
tự do lập hội và quyền tổ chức của người lao động bị hạn chế vì tất cả các công đoàn phải được liên kết với Tổng Liên
đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐVN)16. Các công đoàn cơ sở được thành lập bằng cách tiếp cận từ trên xuống qua đó, các
công đoàn cấp trên (công đoàn quận huyện hay công đoàn khu công nghiệp) thuyết phục người sử dụng lao động thành
lập công đoàn chứ không tổ chức những người lao động bình thường17.Cách tiếp cận tổ chức như vậy thường ra kết quả
là những ‘công đoàn vàng’. Một khảo sát củaTLĐLĐVN năm 2011 cho thấy 99% các công đoàn cơ sở được thành lập bởi
công đoàn cấp trên và 60-70% lãnh đạo công đoàn có vị trí quản lý18.
Trong khi các công đoàn cơ sở bị chi phối bởi NSDLĐ, luật Lao động trao những quyền lao động cơ bản cho công đoàn.
Đặc biệt, quyền thương lượng tập thể và quyền tổ chức và lãnh đạo đình công được trao cho công đoàn cơ sở hoặc công
đoàn cấp trên trong trường hợp doanh nghiệp chưa có công đoàn. Hậu quả là, 56% thỏa ước lao động tập thể sao chép
từ luật lao động, và chỉ 15% số này có dấu hiệu tham gia của người lao động19. Cách duy nhất mà người lao động có thể
yêu cầu mức lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn là qua đình công tự phát. Đã có hơn 5.000 cuộc đình công tính
từ năm 1995 nhưng không có cuộc nào tuân theo trình tự pháp luật.
Một bước đột phá về lao động ở Việt Nam sẽ xảy ra khi năm 2015, Việt Nam ký kết hai hiệp định thương mại quan trọng:
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Tự do thương mại Việt Nam – EU FTA. Cả hai hiệp định
này yêu cầu Việt Nam cam kết sâu rộng về các quyền lao động cơ bản. Đặc biệt, Việt Nam và Mỹ đã ký kết Kế hoạch Hợp
tác song phương trong TPP, trong đó Việt Nam cam kết thay đổi hệ thống pháp luật để đảm bảo thực hiện các quyền lao
động cơ bản20. Vào thời điểm báo cáo này hoàn thành, vẫn chưa rõ liệu TPP có được quốc hội các nước thành viên phê
chuẩn hay không, nhưng trong trường hợp được phê chuẩn, Việt Nam có 5 năm để sửa đổi luật pháp và cơ chế thực hiện
phù hợp với các cam kết TPP.

Link: https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/vietnam/
Nguồn: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:103004
Thông tin về việc vi phạm pháp luật và tình hình ở Việt Nam liên quan đến quyền công đoàn:http://tur.la.psu.edu/country/704
17
Thảo luận chi tiết về tổ chức công đoàn: Trinh, K. Ly (2014) Trade Union Organizing Free from Employers’ Interference, Southeast Asian Studies 3(3):
589-609
18
Ibid.
19
Khảo sát 1000 thỏa ước thương lượng tập thể của TLĐLĐVN-FES năm 2015
20
Kế hoạch tăng cường quan hệ lao động và công đoàn Việt – Mỹ(Linkhttps://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Labour-US-VN-Plan-forEnhancement-of-Trade-and-Labor-Relations.pdf)
14
15
16
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3. Ngành dệt may
Chương trình Hợp tác chiến lược
cải thiện chuỗi cung ứng dệt may
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3. Ngành dệt may
Tổ chức ngành dệt may

Việt Nam đang trở thành một nước xuất khẩu dệt may quan trọng. Ngành dệt may của Việt Nam là một trong những ngành
công nghiệp lớn nhất trong nước và là một nguồn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Năm 2015, xuất khẩu dệt
may của Việt Nam tăng 9,1% so với 2014 với tổng giá trị xấp xỉ 22,81 tỷ USD, chiếm 15% GDP và 18% tổng giá trị xuất
khẩu.21
Bảng 4: Tổng quan ngành dệt may Việt Nam (cập nhật năm 2015)
Tổng số doanh nghiệp

6,000

Số doanh nghiệp xuất khẩu

2,500

Quy mô doanh nghiệp trung bình

Vừa và nhỏ (200-500 công nhân)

Doanh nghiệp theo hình thức sở hữu

Doanh nghiệp tư nhân (84%)

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (15%)

2.5 million people

Doanh nghiệp đầu tư nhà nước (1%)

28 years old

Doanh nghiệp theo công đoạn sản xuất

May (70%); Sợi (8%); Dệt (17%); Nhuộm (4%); Phụ trợ (3%)

Tổng số lao động

2,5 triệu người

Độ tuổi trung bình

28 tuổi

Tổng giá trị xuất khẩu (2014)

24,5 tỷ USD

Tổng giá trị nhập khẩu (2014)

15,8 tỷ USD (50% từ Trung Quốc)

Sản phẩm xuất khẩu chính

Áo khoác, áo phông, quần, áo sơ mi

Doanh nghiệp phân loại theo phương thức sản xuất

CMT (70%); FOB (20%); ODM (9%); OBM (1%)

Nguồn: Tổng quan ngành dệt may, Công ty Chứng khoán FPT, tháng 4/201422, do tác giả cập nhật
Là nước xuất khẩu dệt may lớn thứ 5 thế giới, ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam phát triển trung bình 22%/năm
trong giai đoạn 2010-2014. Các thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành dệt may Việt Nam gồm Mỹ (chiếm 47% tổng giá
trị xuất khẩu) và châu Âu (16%).
Nếu TPP có hiệu lực, ngành dệt may Việt Nam sẽ được hưởng lợi lớn từ giảm thuế quan đặc biệt với xuất khẩu dệt may
sang Mỹ và Nhật Bản cũng như tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp dệt may của đất nước.
Biểu đồ 5: Thị trường xuất khẩu dệt may của Việt Nam năm 2014

Nguồn: Số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, 2014
21
22

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=23337&Category=Th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20H%E1%BA%A3i%20quan
http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/DetMay_180414_FPTS.pdf
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Khu vực sản xuất dệt may chính

Quanh khu vực TP HCM có khoảng 57% trong tổng số 2.500 nhà máy dệt may xuất khẩu đang hoạt động23. 70% các công
ty là công ty may gia công; chỉ 17% là dệt và 6% sản xuất sợi. Trong số các công ty may gia công, 70% là cắt – may – hoàn
thiện sản phẩm (CMT) trong khi các công ty mua nguyên liệu, bán thành phẩm (Freight on Board) chỉ chiếm 20%.
Ngành dệt may Việt Nam phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu nguyên liệu gồm bông, sợi và vải. Mỗi năm, Việt Nam nhập
khẩu khoảng 6,8 tỷ mét vải tương đương 80% nhu cầu, chủ yếu nhập từ Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc. Đây sẽ là
một trở ngại cơ bản cho các nhà sản xuất Việt Nam khi TPP giảm thuế quan vì nhập khẩu nguyên liệu sợi từ các nước
TPP chỉ chiếm 5,3% tổng giá trị nhập khẩu dệt may24.

Lao động ngành dệt may

Ngành dệt may có 2,5 triệu lao động và các ngành công nghiệp phụ trợ (hậu cần, đóng gói, vận chuyển) có 2 triệu NLĐ25.
Lực lượng lao động ngành dệt may có tới 81,6% là phụ nữ và 18,4% nam giới. Lực lượng lao động tuổi đời còn trẻ, với
75% công nhân dưới 30 tuổi. Độ tuổi trung bình của công nhân dệt may thấp với 28 tuổi, so với 36 tuổi ở Trung Quốc.
Lực lượng lao động ngành dệt may chủ yếu đến từ nông thôn với 83,7% công nhân lớn lên từ nông thôn (BWV Baseline
Survey, 2012)26.

https://www.betterwork.com/global/?cat=35
http://www.trungtamwto.vn/tpp/det-may-viet-nam-ai-thuc-su-huong-loi
25
Link: https://www.betterwork.com/global/?cat=35
26
Link: https://www.betterwork.com/global/?cat=35
23
24
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4. Quan hệ lao động, Lương đủ sống và Bạo
lực trên cơ sở giới
4.1. Quan hệ lao động
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) là tổ chức công đoàn duy nhất ở Việt Nam. Tất cả các công đoàn cơ sở
phải do TLĐLĐVN thành lập và trực thuộc TLĐLĐVN. TLĐLĐVN có công đoàn ngành và vùng ở khắp nơi trên cả nước.
Luật trao các quyền lao động chính, bao gồm quyền tổ chức và lãnh đạo đình công và quyền thương lượng tập thể cho các
tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc TLĐLĐVN. Trong trường hợp nơi làm việc không có công đoàn, các tổ chức công đoàn
cơ sở cấp trên (công đoàn quận huyện hay khu công nghiệp) có thẩm quyền đại diện cho người lao động ở những nơi này.
Tỉ lệ tham gia công đoàn
Số lượng thành viên công đoàn năm 2014 là 8.558.06327.Tính đến năm 2015, tỉ lệ tham gia công đoàn ở khu vực tư nhân
là 33% trong khi khu vực quốc doanh là 76% (Xem Biểu đồ 6). Tăng tỉ lệ tham gia công đoàn đặc biệt trong khu vực tư
nhân là mục tiêu chính của TLĐLĐVN trong thập kỷ vừa qua. TLĐLĐVN đặt mục tiêu thu hút thêm 600.000 thành viên mới
mỗi năm từ năm 2013 đến năm 2018.
Có 346 doanh nghiệp dệt may có tổ chức công đoàn tính đến cuối năm 2013 (Công đoàn dệt may Việt Nam, Đại hội toàn
quốc 2013) và 5,78% doanh nghiệp dệt may chưa thành lập công đoàn.
Biểu đồ 6: Thành viên công đoàn tính theo tỷ lệ % lao động hưởng lương ở các nước năm 2015

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2015
Tình hìnhThỏa ước Thương lượng tập thể (CBA) ở Việt Nam
CBA ở Việt Nam khá cao, 67% trong số các doanh nghiệp không có công đoàn có CBA. Tuy nhiên, nhìn chung chất lượng
của các CBA có đăng ký vẫn thấp. Theo một khảo sát của TLĐLĐVN năm 2015, 56% các CBA sao chép từ luật và chỉ 15%
có dấu hiệu tham gia của người lao động trong thương lượng tập thể28.
Tình hình Thỏa ước Thương lượng tập thể trong ngành dệt may
MOLISA ước tính CBA trong ngành dệt may là 50% năm 201229. Tuy nhiên, không có số liệu chính thức về CBA trong
ngành dệt may. VITAS và công đoàn ngành dệt may Việt Nam ký CBA của ngành năm 2014 với 70 doanh nghiệp thành
viên VITAS và hơn 100.000 người lao động30.
Hội nghị tổng kết toàn quốc TLĐLĐVN 2015
Khảo sát 1000 thỏa ước thương lượng tập thể của TLĐLĐVN-FES năm 2015
29
Khảo sát lao động và việc làm của MOLISA, 2012
30
http://bxh.laodong.com.vn:2014/thoa-uoc-lao-dong-tap-the-nganh-det-may-viet-nam-co-loi-hon-cho-nguoi-lao-dong/
27
28
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Cơ chế giải quyết khiếu nại cho người lao động
Người lao động có thể khiếu nại qua các chi nhánh công đoàn địa phương hoặc thanh tra lao động địa phương. Công đoàn
quận huyện và tỉnh có các dịch vụ tư vấn pháp luật cũng nhận khiếu nại của người lao động qua việc đến trực tiếp, gửi
thư và đường dây nóng. Các cán bộ công đoàn quận huyện và tỉnh có trách nhiệm điều tra khiếu nại trước khi chuyển qua
bộ phận quản lý lao động địa phương và thanh tra lao động. Theo số liệu thống kê của TLĐLĐVN, trong giai đoạn20092014, dịch vụ tư vấn pháp luật của hệ thống công đoàn đã xử lý 74.628 khiếu nại liên quan đến 330.852 công nhân và bồi
thường 15,5 tỷ đồng cho người khiếu nại. Dịch vụ tư vấn pháp luật của công đoàn còn đại diện cho người lao động trước
tòa trong 688 vụ31.
Thanh tra lao động nhận khiếu nại qua thư, gửi đơn trực tiếp và đường dây nóng. Trong giai đoạn 2005-2014, thanh tra
lao động xử lý trên 4.000 khiếu nại32.
Vai trò của Nhà nước trong quan hệ lao động
Luật Lao động năm 2012 quy định rằng tranh chấp lao động phải do hòa giải viên lao động quận huyện thuộc cơ quan lao
động quận huyện địa phương hòa giải. Nếu hòa giải viên lao động không hòa giải được tranh chấp, vụ việc sẽ được chuyển
sang Hội đồng nhân dân (trong trường hợp tranh chấp về quyền) hoặc hội đồng trọng tài lao động tỉnh (trong trường hợp
tranh chấp về lợi ích)33.
Tuy nhiên, rất ít vụ tranh chấp lao động được giải quyết thông qua cơ chế hòa giải và trọng tài chính thức. Trong số hơn
3.000 vụ đình công xảy ra từ năm 1995 đến 2015, không có vụ nào tuân theo thủ tục giải quyết tranh chấp; nói cách khác,
đây là đình công tự phát. Trên thực tế, các cuộc đình công (tự phát)thường được hòa giải/xử lý bởi đoàn công tácgiải quyết
tranh chấp cấp tỉnh chủ yếu gồm các cán bộ công đoàn và lao động quận huyện34.
Cơ chế đối thoại xã hội
Đối thoại xã hội được các đối tác ở Việt Nam coi là chìa khóa cho quan hệ lao động hài hòa. Chương 5 Bộ luật Lao động
2012 quy định người lao động và người sử dụng lao động đối thoại ít nhất mỗi quý một lần tại tất cả các doanh nghiệp. Cứ 3
tháng một lần, đại biểu tại tổ của NLĐ cùng BCHCĐCS đối thoại với quản lý cấp cao nhất trong tất cả các vấn đề liên quan.
Đối thoại xã hội ở cấp ngành không phổ biến trừ một số ít các ngành như dệt may và cao su. Trong ngành dệt may, VITAS
cũng có các cuộc họp hằng tháng với liên đoàn lao động ngành dệt may cả nước để thảo luận các vấn đề lao động (Phỏng
vấn với ông Trương Văn Cẩm, VITAS). Tuy nhiên, vì cả VITAS và công đoàn ngành dệt may chỉ đại diện cho một số nhỏ
các doanh nghiệp dệt may (khoảng 100 doanh nghiệp với 130.000 công nhân), các cuộc họp của họ chưa thể đại diện
cho cả ngành.
Ở cấp quốc gia, có 2 cơ chế đối thoại xã hội: một là Ủy ban Quan hệ lao động quốc gia; hai là Hội đồng Tiền lương quốc
gia. Hội đồng Tiền lương quốc gia họp mỗi năm một lần để thảo luận về mức lương tối thiểu mới cũng như đánh giá tác
động của lương tối thiểu đối với các chính sách như phát triển kinh tế, việc làm, công bằng xã hội... Ủy ban Quan hệ lao
động quốc gia họp mỗi quý một lần khi có vấn đề khẩn cấp phát sinh. Trọng tâm của Ủy ban Quan hệ lao động quốc gia
là chính sách và luật về quan hệ lao động, quan hệ lao động ở nơi làm việc và các cuộc đình công. Cả hai cơ chế đều là
hợp tác 3 bên với các đại diện từ MOLISA, VCCI/VCA, và TLĐLĐVN.

4.2. Lương đủ sống
Lương tối thiểu có phải là lương đủ sống?
Việt Nam là một trong số ít các nước gắn khái niệm lương tối thiểu với lương đủ sống. Lương tối thiểu ở Việt Nam được
định nghĩa là “mức thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện làm việc bình
thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ”(Điều 91.1 Bộ luật Lao động).Tuy nhiên,
mức lương tối thiểu hiện tại thấp hơn nhiều so với nhu cầu sống tối thiểu. Theo TLĐLĐVN, mức lương tối thiểu hiện tại chỉ
đáp ứng 78% nhu cầu sống tối thiểu35.
Báo cáo về dịch vụ tư vấn pháp lý của công đoàn (http://www.congdoanvn.org.vn/details.asp?l=1&c=264&m=9285)
http://laodong.com.vn/viec-lam/thanh-tra-bo-ld-tbxh-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-399688.bld
33
Luật Lao động của Việt Nam phân loại tranh chấp lao động dựa trên lợi ích (liên quan đến điều kiện làm việc trong phạm vi thỏa ước thương lượng tập
thể) và tranh chấp về quyền (liên quan đến quyền và nghĩa vụ do các văn bản, thỏa ước lao động cá nhân hay tập thể quy định).
34
Chi tiết về việc giải quyết các vụ đình công tự phát: Chi, D.Q. and Di. B (2013) Wildcat strikes and the Catalyst for Union reform, JIR Oct. 25, 2013
35
Khảo sát về nhu cầu sống tối thiểu của TLĐLĐVN năm 2015
31
32
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Tuy nhiên, các nhà kinh tế, các tổ chức sử dụng lao động và Ngân hàng thế giới gần đây lập luận rằng mức lương tối thiểu
ở Việt Nam đang quá cao. Thứ nhất, lương tối thiểu của Việt Nam (trong khu vực phi chính phủ) bằng 58% mức lương
trung bình – mức cao so với các nước khác36. Thứ hai, lương tối thiểu đang tăng với tốc độ cao hơn nhiều so với năng suất
lao động (Biểu đồ 8). Đặc biệt, theo Tổng cục Thống kê (GSO), lương tối thiểu tăng 12,6% một năm từ năm 2010 trong khi
năng suất lao động tăng 3,9%/năm trong cùng thời kỳ37. Khi lương tối thiểu tăng gấp 3 lần năng suất lao động, lương tối
thiểu sẽ trở thành gánh nặng cho các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Trong khi Ngân hàng Thế giới khuyên chính phủ Việt Nam liên hệ giữa tăng lương tối thiểu và phát triển năng suất lao
động, TLĐLĐVN và các cơ quan xã hội như MOLISA và NGOs đang đề xuất tăng lương tối thiểu bằng nhu cầu sống tối
thiểu vào năm 2018 (xem Bảng 6)
Bảng6: Chi phí sống tối thiểu dự kiến, 2013-2020 (Đơn vị: 1.000VND)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Khu vực 1

3.350

3.580

3.830

4.100

4.390

4.700

5.030

5.380

Khu vực 2

2.960

3.160

3.380

3.620

3.870

4.150

4.440

4.750

Khu vực 3

2.680

2.870

3.070

3.280

3.500

3.760

4.020

4.300

Khu vực 4

2.300

2.470

2.640

2.830

3.030

3.240

3.460

3.700

Nguồn: ILSSA, 2014

Lương tối thiểu thực tế (Chỉ số giá tiêu dùng 2015;
khu vực tư nhân trong nước) và năng suất lao động
thực tế (chỉ số giảm phát GNI)

Biểu đồ 8: Lương tối thiểu và năng suất lao động

36
37

Lương tối thiểu khu vực 1
Lương tối thiểu khu vực 2
Lương tối thiểu khu vực 3
Lương tối thiểu khu vực 4
Năng suất lao động quốc doanh
Năng suất lao động phi quốc doanh trong nước
Năng suất lao động doanh nghiệp FDI

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2015

World Bank. 2015. Taking stock: update of Vietnam economic development. July 2015
Link: http://english.vietnamnet.vn/fms/society/149471/vietnam-s-labor-productivity-increases-nearly-24--in-five-years.html
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Lương trong ngành dệt may
Luật Lao động khuyến khích các công ty và công đoàn thương lượng mức lương cao hơn mức lương tối thiểu qua việc
thương lượng tập thể ở cấp doanh nghiệp và cấp ngành. Tuy nhiên, do năng lực của các công đoàn cơ sở trong việc đại
diện cho người lao động còn yếu kém và phụ thuộc vào lãnh đạo như đã đề cập đến ở phần trên, mức lương tối thiểu đã
trở thành lương thực tế trả cho người lao động.
Theo Better Work Vietnam, lương trả theo giờ là phương thức thanh toán phổ biến nhất trong ngành dệt may. Trên thực
tế, hơn 70% các nhà máy dệt may trả theo giờ. Tuy nhiên, 20% các công ty dệt may vẫn dùng hệ thống trả theo sản phẩm.
Bảng7: Lương cơ bản trong các công ty dệt may, Better Work Vietnam, 2014
Cách trả lương

%

Trả theo giờ

70.6

Trả theo sản phẩm

20.0

Trả theo giờ và sản phẩm

10.3

Nguồn: Better Work Compliance Report, July 201438

4.3. Bạo lực trên cơ sở giới tại nơi làm việc
Bạo lực trên cơ sở giới (GBV) được coi là một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam. Nghiên cứu quốc gia năm 2010 về bạo
lực đối với phụ nữ ở Việt Nam cho thấy 58% phụ nữ cho biết đã từng trải qua ít nhất một trong ba loại bạo lực: thể chất,
tình dục và cảm xúc, với 27% phụ nữ trải qua bạo lực trong 12 tháng vừa qua(GSO 2010).
Liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới ở phụ nữ nhập cư trong nước, số liệu thống kê và con số chính thức vẫn còn hạn
chế. Di cư từ nông thôn ra thành thị khiến phụ nữ dễ rơi vào các tình huống rủi ro, như bạo lực và tình dục không an toàn
(Rushing 2006). Nghiên cứu của ActionAid Vietnam (2015) cho thấylao động nữ nhập cư là một trong các nhóm dễ tổn
thương nhất đối với bạo lực nơi công cộng do họ sống xa gia đình, ở nơi không quen thuộc và không an toàn. Báo cáo
cho thấy 47.9% công nhân nữ trong các nhà máy từng bị quấy rối tình dục từ 2 đến 5 lần.Phụ nữ còn bị buộc tội dù là nạn
nhân, vì “đáng bị” quấy rối hoặc lạm dụng tình dục nếu cách ăn mặc không theo thuần phong mỹ tục. (ActionAid Vietnam
2015). Hơn nữa, người nhập cư thường bị người dân địa phương coi thường (Le and Nguyen 2011).
Theo thông tin từ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, có hơn 2 triệu người lao động ở các khu chế xuất xuất khẩu và công
nghiệp ở Việt Nam, trong đó hơn 70% là phụ nữ (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 2014).Hiện chưa có dữ liệu bao quát về
sự phổ biến của bạo lực trên cơ sở giới trong số lao động nhập cư rất lớn này. Một nghiên cứu dân tộc họcnăm 2006 về
phụ nữ nhập cư làm việc trong ngành dệt may cho thấy những phụ nữ này thường bị người sử dụng lao động phân biệt đối
xử bằng cách áp đặt chế độ kỷ luật nghiêm ngặt hơn so với đồng nghiệp nam (Nghiem 2006). Năm 2010, Ủy ban Dân số
Việt Nam phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tiến hành một khảo sát về trải nghiệm sống và các vấn đề về sức khỏe trong 1.120
công nhân nữ trong các nhà máy ở Hà Nội (Nguyen 2010). Nghiên cứu cho thấy, liên quan đến bạo lực với bạn tình, bạo
lực thể chất, tình dục và cảm xúc lần lượt là 5%, 1,2% và 8,7%, thấp hơn nhiều so với Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia
đình (lần lượt là 32%, 10% và 54%). Khoảng 4,9% lao động nữ trong các nhà máy trả lời câu hỏi khảo sát từng trải qua
một loại bạo lực kinh tế. Chỉ 2,32% trả lời rằng họ từng trải qua bạo lực ở nơi làm việc. Nghiên cứu không cung cấp thông
tin về bạo lực nơi làm việc, nguy cơ và các yếu tố bảo vệ; hay kiến thức, thái độ và hành động của người có liên quan đối
với bạo lực trong lao động nữ ở các nhà máy.

38

Link: http://betterwork.org/global/?p=4305
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Nguyên nhân bạo lực đối với lao động nữ trong các nhà máy ở nghiên cứu đề cập phía trên còn thấp một phần là do ít
được báo cáo. Các nạn nhân bạo lực thường xấu hổ hoặc sợ bị mất việc, vì vậy họ không sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm
của mình (MOLISA và ILO 2013). Số khác là do sự thiếu trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện đền
bù pháp lý và tài chính cho nạn nhân và thiếu quy trình xử lý đối với bạo lực trên cơ sở giới tại nơi làm việc (MOLISA và
ILO 2013).Chịu đựng bạo lực khiến người lao động dễ chấp nhận (và vì thế ít đi báo cáo) các vụ bạo lực ở nơi làm việc.
Một khảo sát khu vực về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ nhập cư ở thành thị ở 4 nước (bao gồm Việt Nam) cho thấy
những người tham gia không hiểu rằng bạo lực là sự vi phạm về nhân quyền mà lại đổ cho rượu và ma túy thay vì chính
thủ phạm của hành vi bạo lực (CARE International 2014).
Bạo lực trên cơ sở giới bao gồm quấy rối tình dục tại nơi làm việc có nhiều tác động tiêu cực đến nạn nhân và người sử
dụng lao động. Các nạn nhân chịu ảnh hưởng về sức khỏe, kinh tế, xã hội và tâm lý, và giảm phát triển sự nghiệp. Hậu
quả trực tiếp và gián tiếp đối với doanh nghiệp và tổ chức nơi quấy rối tình dục diễn ra cũng tiêu cực, bao gồm giảm năng
suất lao động và lợi nhuận, hủy hoại danh tiếng và quan hệ kinh doanh, thất thoát nguồn nhân lực có trình độ(MOLISA and
ILO 2013). Một nghiên cứu ước tính chi phí kinh tế của bạo lực gia đình ở Việt Nam tiến hành đối với tổng số 1053 phụ
nữ, 541 ở nông thôn và 512 ở thành thị. Nghiên cứu cho thấy cả thất thoát tiền túi và thu nhập là gần 1,41% GDP tại Việt
Nam tương đương 2.536.000 tỷ đồng năm 2010. Quan trọng hơn, ước tính tổn thất năng suất do bạo lực chỉ ra rằng phụ
nữ chịu bạo lực thu nhập ít hơn 35% so với những người không bị lạm dụng, thể hiện một thất thoát đáng kể nữa đối với
nền kinh tế quốc dân. Ước tính tổng năng suất thất thoát lên tới 1,78% of GDP (UN Women Vietnam 2012).
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5. Các đối tác tại địa phương
và quốc tế
Chương trình Hợp tác chiến lược
cải thiện chuỗi cung ứng dệt may
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5. Các đối tác tại địa phương và quốc tế
5.1 Các cơ quan chính phủ
Bộ Lao động thương binh và xã hội (MOLISA): Bộ có trách nhiệm quy định và thực thi các tiêu chuẩn lao động, thanh tra
lao động, chính sách thị trường lao động, chính sách lao động nhập cư, đào tạo dạy nghề, và các chính sách an sinh xã hội.
> Website: www.molisa.gov.vn
Thanh tra lao động: Thanh tra lao động của MOLISA là cơ quan trung ương của hệ thống thanh tra lao động trong nước,
gồm sáu phòng chức năng: Thanh tra chính sách lao động, Thanh tra an toàn vệ sinh lao động, Thanh tra chính sáchvề
trẻ em và xã hội, Thanh tra chính sách người có công, Tổng hợp và thanh tra hành chính, Tiếp dân và giải quyết khiếu
nại tố cáo.
Có 63 DOLISAs ở cấp tỉnh. Các văn phòng DOLISA hỗ trợ và giám sát 697 phòng ban quận huyện.
Cho tới cuối năm 2015, chỉ có 500 thanh tra lao động ở Việt Nam. Theo cam kết của Việt Nam với TPP, Việt Nam phải tăng
số lượng thanh tra lao động lên 800 vào cuối năm 2016 và 1.200 vào năm 2020. Vào thời điểm báo cáo này hoàn thành,
TPP vẫn chưa có hiệu lực.
> Website: http://thanhtralaodong.gov.vn
Vụ Bình đẳng giới: Vụ Bình đẳng giới trực thuộc MOLISA có trách nhiệm xây dựng pháp luật và chính sách về các vấn
đề giới và giám sát việc thực thi Luật về giới 2013. Vụ còn là thư ký của Ủy ban Quốc gia về Phát triển phụ nữ.
> Website: http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=1461

5.2 Các tổ chức sử dụng lao động
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): VCCI là một trong 2 tổ chức sử dụng lao động quốc gia (cùng
vớiVietnam Collaborative Alliances đại diện cho các doanh nghiệp nông nghiệp và hợp tác xã). VCCI có khoảng 2.000
doanh nghiệp thành viên và 7 chi nhánh ở các tỉnh thành có các khu công nghiệp.
> Website: http://www.vcci.com.vn/
Văn phòng giới sử dụng lao động (BEA): Văn phòng giới sử dụng lao động của VCCI (BEA) có trách nhiệm đại diện cho
quan điểm của người sử dụng lao động liên quan đến chính sách và luật pháp trước nhà nước và ngược lại. BEA còn đại
diện cho VCCI trong ban cố vấn của Better Work Vietnam và các dự án khác của ILO tại Việt Nam.
> Website: http://enternews.vn/category/hoat-dong-vcci/van-phong-gioi-su-dung-lao-dong-vpgc
Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại TP HCM: AmCham Vietnam được thành lập năm 1998, là một chi nhánh của
Phòng Thương mại Hoa Kỳ. AmCham Vietnam đại diện cho các doanh nghiệp Mỹ đã đăng ký và hoạt động kinh doanh
hợp pháp tại Việt Nam. Đến năm 2015, AmCham Vietnam có 350 doanh nghiệp thành viên. AmCham hoạt động tích cực
trong việc giúp các doanh nghiệp lên tiếng về chính sách và luật lao động. Trong AmCham, Ủy ban Sản xuất đại diện cho
các nhãn hàng sản xuất như Nike, Walmart, Target, Hanesbrand…, để làm việc với chính quyền địa phương về các vấn
đề lao động như vận động hành lang cho mức lương tối thiểu mới, tăng giờ làm việc ngoài giờ, giảm hạn chế về giấy phép
lao động cho người lao động nước ngoài..
> Website: http://www.amchamvietnam.com/
Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS): VITAS là hiệp hội phi chính phủ trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam với 15 chi nhánh
ở Việt Nam. Tổng số thành viên của VITAS là 635, chiếm 70% toàn ngành. VITAS thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh doanh cũng
như trao đổi thông tin giữa các thành viên, giữa thành viên với nhau, và với bên ngoài. Ngoài ra, VITAS đại diện cho các
thành viên và tư vấn cho các cơ quan nhà nước và chính phủ trong các chiến dịch và cơ chế chính sách liên quan đến sự
phát triển của ngành dệt may tại Việt Nam. VITAS đại diện cho ngành dệt may Việt Nam trước các tổ chức quốc tế và nỗ
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lực làm cầu nối hợp tác giữa ngành công nghiệp trong nước với nước ngoài. VITAS còn hỗ trợ các công ty nước ngoài tìm
kiếm các nhà sản xuất dệt may của Việt Nam.
> Website: http://www.vietnamtextile.org.vn/
Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX) là tập đoàn các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước lớn nhất Việt Nam trong
ngành dệt may. VINATEX cũng là thành viên của VITAS, có trên 90 doanh nghiệp thành viên ở Việt Nam với các hoạt động
từ kéo sợi, dệt, nhuộm tới thành phẩm. Tổng lực lượng lao động của VINATEX là gần 100.000 lao động và 35.000 lao động
khác làm việc trong các công ty liên doanh với nước ngoài và địa phương.
Website: http://www.vinatex.com/Portal/Default.aspx

5.3 Công đoàn
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN): Theo số liệu do TLĐLĐVN cung cấp39, tổng số thành viên tăng từ 7,3
triệu lên 7,9 triệu từ năm 2011 đến 2013 và số tổ chức công đoàn cơ sở tăng từ 108.302 lên113.000 trong cùng kỳ với
70,1% thuộc các cơ quan doanh nghiệp nhà nước (xem Bảng 8). Tổng số người hưởng lương ở Việt Nam là 18,7triệu40,
mật độ công đoàn cả nước là 42,2%. Tuy nhiên, mật độ công đoàn trong khu vực tư nhân và sở hữu nước ngoài chỉcó
33% năm 2014, thấp hơn nhiều so với mật độ công đoàn trong khối doanh nghiệp nhà nước. Do chính phủ Việt Nam đang
dần cổ phần hóa các doanh nghiệp sở hữu nhà nước và được tăng cường bởi Hiệp định Thương mại tự do sắp tới, điều
này sẽ tạo một sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam và nước ngoài,
buộc TLĐLĐVN phải phát triển để học cách tổ chức các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Bảng 8: Thành viên công đoàn theo khu vực
Tổng số thành viên công đoàn (2011)

7,331,000

Khu vực nhà nước

3,821,431

Cơ quan nhà nước

2,606,332

Doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước

1,215,099
3,510,401

Khu vực ngoài quốc doanh
Cơ quan ngoài quốc doanh

79,734

Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài

1,473,286

Doanh nghiệp trong nước
Mật độ công đoàn khu vực ngoài quốc doanh (2014)

1,957,381
33%

41

42.2%

Mật độ công đoàn cả nước (2014)
Công đoàn doanh nghiệp chia theo khu vực (2011)

108,302

Tổng số công đoàn doanh nghiệp

76,016

Khu vực nhà nước
Cơ quan nhà nước

72,009

Doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước

4,007
32,286

Khu vực ngoài quốc doanh
Cơ quan ngoài quốc doanh

3,338

Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài

4,060

Doanh nghiệp trong nước

24,888

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa theo số liệu của TLĐLĐVN năm 2011

Báo cáo của TLĐLĐVN cho khách nước ngoài tại Hội nghị TLĐLĐVN, Hà Nội 28/7/2013
World Bank. Taking stock: An update on Vietnam’s economic development. Working Paper. July 2015 (Link: https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/handle/10986/22342/Taking0stock000conomic0developments.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
41
Ibid
39
40
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Công đoàn ngành dệt may Việt Nam (CĐNDMVN): Cơ cấu tập trung của TLĐLĐVN khá phức tạp, với chi nhánh ở tất
cả 63 tỉnh và công đoàn ngành trong 22 lĩnh vực. Công đoàn ngành dệt may Việt Nam (CĐNDMVN) chỉ được thành lập
năm 2007do nó là một phần của tổng liên đoàn lớn hơn trước kia. Số lượng thành viên gồm khoảng 136.000. Tuy nhiên,
khoảng 80% thành viên đến từ tập đoàn nhà nước VINATEX, và chỉ 20% là các công ty tư nhân của Việt Nam, gần như
không có doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài42.
Tuy nhiên, có hàng trăm tổ chức công đoàn cơ sở ngành dệt may không thuộc Công đoàn ngành dệt may nhưng liên kết
trực tiếp qua cấp quận huyện hoặc tỉnh tới TLĐLĐVN. Đại diện của công đoàn trong ngành dệt may vì thế được chia nhỏ
và phân chia giữa các liên đoàn lao động tỉnh và công đoàn ngành dệt may Việt Nam mà không có sự phối hợp giữa các
bên. Điều này làm cho đại diện công đoàn trong ngành dệt may, một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất ở
Việt Nam, hoàn toàn không hiệu quả.

5.4 Các tổ chức phi chính phủvề lao động (NGO)
Tất cả các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam phải liên kết với một cơ quan chính phủ. Chính phủ xem xét kỹ lưỡng sự tham
gia của các NGO trong các vấn đề về lao động. Do đó, chỉ có rất ít NGO làm việc về lao động ở Việt Nam và gần đây họ
cùng nhau thành lập một diễn đàn lao động NGO không chính thức. Diễn đàn là sáng kiến của Friederich Elbert Stiftung
(FES) và M-net, một mạng lưới các NGO về lao động, do Oxfam GB quản lý để tạo điều kiện cho việc phê chuẩn và thực
hiện các cam kết lao động trong TPP và Hiệp định tự do thương mại Việt Nam – EU (EVFTA).
Diễn đàn lao động NGO có cuộc họp đầu tiên với các lãnh đạo của TLĐLĐVN vào tháng 4/ 2016 để thành lập cơ chế đối
thoại thường xuyên. Thành viên của diễn đàn lao động NGO bao gồm:
Bảng 8: Các tổ chức NGO hoạt động trong lĩnh vực lao động
Tên/Địa điểm

Lĩnh vực quan tâm

Các dự án liên quan đến lao động

GFCD
Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình
và phát triển cộng đồng, Hà Nội
> Website: http://gfcd.org.vn/

- Bình đẳng giới, Sức khỏe sinh sản,
Chống bạo lực gia đình
- Xóa đói giảm nghèo
- Biến đổi khí hậu
- Bảo vệ quyền cho lao động giúp việc
gia đình và phi chính thức

2013-2014: Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia
đình tại Hà Nội và TP HCM(Rosa Luxemburg Stiftung)
2012-2015: Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia
đình ở Khánh Hòa, Vĩnh Long, Nam ĐỊnh (Oxfam Novib)

LIGHT: Viện phát triển sức khỏe
cộng đồng, Hà Nội
> Website: http://www.light.org.vn/
anh-sang

- Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục,
Phòng chống HIV/AIDS
- Bảo vệ quyền cho các nhóm thiệt thòi
(nghiện, HIV/AIDs, trẻ em đường phố,
mại dâm, lao động nhập cư)

Trao quyền cho lao động nữ di cư để phòng chống bạo
lực (EU và IOM)
Ngôi nhà chung cho lao động nhập cư ở Hà Nội

SDRC: Trung tâm nghiên cứu tư
vấn: Công tác xã hội trong phát
triển cộng đồng, TP HCM
> Website: http://sdrc.
thietkewebsite.vny.vn

- Tư vấn pháp luật cho lao động nhập cư
- Đào tạo năng lực cho cán bộ công tác
xã hội

- Tư vấn pháp luật cho lao động nhập cư

CDI: Trung tâm Phát triển và Hội
nhập, Hà Nội
> Website: http://cdi.com.vn

- Quản trị địa phương
- Quyền lao động
- Quyền trẻ em, quyền phụ nữ
- Kiểm toán xã hội
- Phát triển và thương mại

2011-2014: Thúc đẩy và bảo vệ quyền của công nhân
nhập cư tại các tỉnh phía Bắc (Oxfam)
2009: Nâng cao khả năng đối thoại và thương lượng với
người sử dụng lao động cho lao động nữ nhập cư ở các
khu công nghiệp tại Hải Phòng (Oxfam OSB)
2015: Mạng lưới khu vực về an toàn vệ sinh lao động
2007-2008: Xây dựng vốn xã hội thông qua đối thoại
xã hội và thỏa ước lao động tập thể cho các công nhân
nhập cư tại các khu công nghiệp cao ở Hà Nội

42

Link: http://www.vinatex.com/Portal/Detail.aspx?Organization=vinatex&MenuID=84&ContentID=11999
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Tên/Địa điểm

Lĩnh vực quan tâm

Các dự án liên quan đến lao động

Care International
> Website: http://www.care.org/
country/vietnam

Hỗ trợ các nhóm dễ tổn thương nhất
bao gồm dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ
em gái nghèo,và những người dễ bị tổn
thương do biến đổi khí hậu.

Bạo lực trên cơ sở giới tại các siêu thị

FES Vietnam, Đức
> Website: http://www.fesvietnam.
org/en/fes-vietnam

- Đối thoại chính trị và đổi mới xã hội
- Hội nhập khu vực và quốc tế
- Chính sách xã hội và quyền lao động

Dự án 1,000 Thỏa ước thương lượng tập thể
Điều phối diễn đàn lao động NGO

Oxfam Vietnam
Website: https://www.oxfam.org/en/
countries/vietnam

- Xóa đói giảm nghèo
- Biến đổi khí hậu
- Quyền của người lao động
- Người thiệt thòi

Thiết lập và quản lý mạng lưới NGO liên quan đến lao
động
Chương trình quyền lao động Oxfam
Dự án Oxfam-Unilever về quyền lao động trong chuỗi
cung ứng của Unilever ở Việt Nam

Apheda, Australia
Website: http://apheda.org.au

- Phát triển tổ chức công đoàn,
- Sức khỏe và an toàn lao động
- Đào tạo nghề
- Bình đẳng giới.

Đạo tạo kỹ năng công đoàn cho cán bộ TLĐLĐVN

5.5 Các nhãn hàng và nhà máy
Better Work Vietnam: Bắt đầu ở Việt Nam năm 2010, Better Work Vietnam hiện phát triển rất nhanh với 42 bạn hàngvà
336 doanh nghiệp tham gia (bao gồm260 công ty ở miền nam). Trong giai đoạn 2 của dự án năm 2015, BWV mở rộng tới
các tỉnh phía bắc và kết hợp với các nhà máy giày dép. Các dịch vụ chính cung cấp cho các doanh nghiệp tham gia bao
gồm đánh giá, tư vấn và đào tạo. Sáng kiến nổi tiếng nhất của BWV là mô hình PICC (Ban tư vấn cải tiến doanh nghiệp)
đại diện cho người lao động, cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động để gặp gỡ trao đổi tìm ra giải pháp nâng cao
điều kiện làm việc.
Race to the Top: ‘Race to the Top Vietnam’ (RTTT) được khởi xướng năm 2015 bởi một nhóm sáng kiến nhiều bên, các
nhà tài trợ, chuyên gia phát triển, nỗ lực của các tổ chức quốc tế, cùng các công ty dệt may và giày dép nhằm tìm kiếm và
phối hợp tạo ra hệ thống bền vững cho ngành dệt may và giày dép ở Việt Nam, để chứng minh rằng ngành công nghiệp
này có thể trở thành một chất xúc tác tích cực cho phát triển bền vững. Ban thư ký của RTTT là IDH (Sáng kiến thương
mại bền vững), một NGO của Hà Lan. IDH hiện có văn phòng ở Hà Nội.
Các bên tham gia bao gồm:
•
Nike, Levi Strauss & Co, GAP, PUMA, Li & Fung (tbc) và các nhãn hàng khác,
•
SAITEX (một nhà máy dệt may có cơ sở tại Việt Nam)
•
Global Green Growth Forum - 3GF (tập hợp các chính phủ, doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế để
cùng nhau hành động vì sự phát triển xanh toàn diện,(3GF do Chính phủ Đan Mạch khởi xướng năm 2011)
•
Better Work (hợp tác giữa Tổng công ty Tài chính Quốc tế và ILO)
•
International Finance Corporation (cấp vốn và tư vấn cho các liên doanh ở khối tư nhân và các dự án ở các nước
đang phát triển)
•
Sustainable Apparel Coalition (tập hợp các nhãn hàng, các nhà bán lẻ, các nhà sản xuất, các doanh nghiệp dệt may
và giày dép để cải thiện chuỗi giá trị của ngành dệt may và giày dép thông qua đo lường)
•
IDH, the Sustainable Trade Initiative (một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy và nâng cấp thương mại bền vững bằng việc
xây dựng liên minh Các đối tác theo định hướng tác động)
> Website of IDH: http://www.idhsustainabletrade.com/
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5.6 Các tổ chức khác
IndustriALL Union: The IndustriALL Union không có văn phòng tại Việt Nam nhưng liên kết với Công đoàn ngành than
và khoáng sản, công đoàn ngành dầu khí, và Hiệp hội than và khoáng sản Việt Nam, và công đoàn lao động trong công
nghiệp và thương mại.
IndustriALL đã ký thỏa thuận khung toàn cầu với Inditex, nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới, với mục đích tăng cường
công ăn việc làm trên toàn chuỗi cung ứng rộng lớn của tập đoàn, gồm hơn 1 triệu lao động tại hơn 6.000 nhà máy cung
ứng trên toàn thế giới. Các thỏa thuận mang tính đột phá giữa IndustriALL Global Union và Inditex, đượcgia hạnnăm
2014, là loại đầu tiên của chuỗi cung ứng bán lẻ. Thỏa thuận nhấn mạnh rằng tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập
thể đóng vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng bền vững bởi vì chúng mang lại cho người lao động cơ chế giám sát và
thực thi quyền tại nơi làm việc. Quy tắc ứng xử dành cho các nhà sản xuất và cung ứng bên ngoài hỗ trợ cho thỏa thuận
nghiêm cấm lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, phân biệt đối xử, đối xử thô bạo và vô nhân đạo trong chuỗi cung ứng
của Inditex. Nó quy định thanh toán lương đủ sống cho một tuần làm việc tiêu chuẩn, giới hạn về giờ làm việc, nơi làm
việc an toàn và lành mạnh, nhận thức về lao động và môi trường.Các điều khoản trong thỏa thuận áp dụng công bằng
cho các nhà cung ứng trực tiếp, các nhà thầu, thầu phụ bao gồm người làm việc tại nhà. Không hợp đồng phụ nào được
phép nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Inditex, và các nhà cung ứng được phép thầu phụ sẽ chịu trách nhiệm
tuân thủ nhà thầu phụ.
Ở Việt Nam, IndustriALLL làm việc với Inditex Vietnam và TLĐLĐVN để đào tạo cho cán bộ công đoàn của các nhà máy
cung ứng của Inditex trong nước từ năm 2015. Mục tiêu dài hạn của dự án là thương lượng và ký kết một thỏa thuận
thương lượng của các nhà cung ứng Inditex ở Việt Nam với MNC43.
> Website: http://www.industriall-union.org/affiliates/vietnam
Solidarity Center: Solidarity Center là chương trình của AFL-CIO, có văn phòng khu vực tại Bangkok.Solidarity Center
làm việc với TLĐLĐVN trong dự án đầu tiên từ năm 2013 về đào tạo thương lượng tập thể cho các cán bộ TLĐLĐVN.
> Website: http://www.solidaritycenter.org/where-we-work/asia/thailand/
ILO Vietnam: ILO thành lập văn phòng ở Hà Nội năm 2002 và từ đó hoạt động tích cực với 3 bên đối tác (MOLISA,
TLĐLĐVN và VCCI). Trong số các vấn đề chính mà Việt Nam phối hợp với ILO là việc làm xanh, phát triển kỹ năng, thống
kê lao động, phát triển quan hệ lao động, an toàn lao động, sức khỏe và an sinh xã hội. Các tiêu chuẩn lao động quốc tế
và bình đẳng giới được xem là những vấn đề xuyên suốt được lồng ghép trong tất cả các vấn đề quan trọng trên trong
khuôn khổ hợp tác giữa ILO và 3 bên đối tác.
> Website: http://www.ilo.org/hanoi/lang--vi/index.htm
Một số dự án tiêu biểu của ILO ở Việt Nam:
Nâng cao số lượng và chất lượng việc làm thông qua hoạt động lao động có trách nhiệm xã hội(2015-2017): Dự
án sẽ giúp khuyến khích các công ty đa quốc gia đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và xã hội thông qua hoạt
động lao động có trách nhiệm xã hội tại Việt Nam, đặc biệt tập trung trong lĩnh vực điện tử.
Dự án Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE) 2011-2016: SCORE là chương trình tư vấn và đào tạo với mục
đích hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững đồng thời đảm bảo quyền và lợi
ích của người lao động.
Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi pháp luật lao động
tại Việt Nam (2012-2016): Dự án hỗ trợ củng cố quan hệ lao động thông qua việc hỗ trợ triển khai thực hiện Bộ luật
Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012, bảo đảm đến năm 2016, các cơ chế và thiết chế về quan hệ lao
động nhằm thúc đẩy thương lượng tập thể và đối thoại xã hội được hoàn thiện; hệ thống tiền lương tối thiểu được
cải cách; năng lực của các chủ thể có liên quan được tăng cường nhằm đưa các quy định và thực tiễn của Việt
Nam phù hợp hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế.
Khi TPP có hiệu lực, ILO sẽ bắt đầu Dự án hỗ trợ kỹ thuật (TAP) do Cục Lao động Mỹ tài trợ để hỗ trợ Việt Nam trong việc
tuân thủ “Kế hoạch hợp tác song phương” ký kết giữa chính phủ Việt Nam và Mỹ ngoài TPP. TAP sẽ thường xuyên xem
xét việc tuân thủ và thực hiện về quyền lao độngvà báo cáo với Ủy ban Lao động cấp cao chính thức Việt – Mỹ (SOC).
43

Phỏng vấn Kevin Bui, giám đốc kiểm toán xã hội, Inditex Vietnam, 19/4/2016
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Chương trình Hợp tác chiến lược
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6. Thực hiện Bộ quy tắc FWF về Lao động
Những vấn đề thách thức nhất đối với các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam là quyền tự do hiệp hội và giờ làm việc. Với
hệ thống quan hệ lao động mà TLĐLĐVN là tổ chức công đoàn duy nhất, công đoàn cơ sở dễ bị NSDLĐ thao túng thì NLĐ
thiếu sự đại diện và bảo vệ cần thiết của tổ chức công đoàn. Theo khảo sát của TLĐLĐVN năm 2014, khoảng 60% công
đoàn doanh nghiệp ở Việt Nam do những người ở vị trí quản lý lãnh đạo. Làm thêm giờ quá mức cũng là một vi phạm phổ
biến ở các công ty dệt may tại Việt Nam. Giới hạn pháp luật là 200 giờ/năm và có thể lên tới 300 giờ/năm. Nhưng theo ước
tính của Better Work Vietnam, hơn 90% doanh nghiệp dệt may vi phạm quy đinh về làm thêm giờ này44.

1

Tự do lựa chọn
việc làm
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Không phân biệt
đối xử trong lao
động

6

Không làm thêm
giờ quá mức
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Không bóc lột lao
động trẻ em
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an toàn và lành
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Quyền tự do hiệp
hội và thương
lượng tập thể

5

Trả lương
đủ sống

8

Quan hệ lao động
ràng buộc bằng
pháp luật

6.1. Tự do lựa chọn việc làm
“Không được sử dụng lao động cưỡng bức, bao gồm lao động bắt buộc hoặc cầm tù (Công ước ILO 29
và 105)”
Chính phủ Việt Nam không công bố bất cứ số liệu thống kê chính thức hay báo cáo về lao động cưỡng
bức, và không có báo cáo về lao động cưỡng bức trong ngành dệt may ở Việt Nam.
Các đối tác được hỏi ý kiến đã bày tỏ lo ngại về các vấn đề làm việc quá giờ không tự nguyện và hạn chế đi vệ sinh trong
ngành dệt may. ERC còn tìm ra các vụ việc mà trưởng nhóm quẹt thẻ của công nhân vào cuối ca, nhưng vẫn giữ họ làm
việc thêm giờ. Bằng cách này, các trưởng nhóm làm giả số giờ làm việc và bắt công nhân làm thêm giờ mà không được
sự đồng ý của họ (Khảo sát của ERC-VCCI về ngành dệt may năm 2009. Báo cáo tuân thủ mới nhất (7/2014) của ILO
Better Work Vietnam có 3 phát hiện liên quan đến lao động cưỡng bức. Có một trường hợp, ký túc xá đặt trong khu vực
nhà máy, và công nhân phải về ký túc xá trước giờ quy định vào buổi tối.Tại 2 nhà máy khác, các giám định viên phát hiện
rằng công nhân khó có thể ra khỏi nơi làm việc ngay cả khi họ không đăng ký làm việc thêm giờ.
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Phỏng vấn ông Nguyễn Dũng Tiến, chuyên viên tư vấn doanh nghiệp,BWV
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6.2. Không phân biệt đối xử trong lao động
“Trong tuyển dụng, chính sách tiền lương, các chương trình đào tạo, chính sách đề bạt người lao động,
chính sách về chấm dứt lao động, hưu trí, và bất kỳ khía cạnh nào của quan hệ lao động phải dựa trên
nguyên tắc cơ hội bình đẳng, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, đảng phái chính trị,
thành viên hiệp hội, quốc tịch, nguồn gốc xã hội, khiếm khuyết hoặc khuyết tật” (Công ước 100 và 111
của ILO)

Phân biệt đối xử trên cơ sở giới

Việt Nam đã có tiến bộ trong việc thu hẹp khoảng cách trong lao động những năm gần đây. Trên thực tế, Việt Nam xếp
hạng cao hơn các nước sản xuất dệt may khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh hay Campuchia về mặt bình đẳng
giới trong lao động. (xem Bảng 5).
Bảng 9: Các chỉ số bình đẳng giới của Việt Nam, Trung Quốc và Bangladesh năm 2014
Chỉ số
Chỉ số khoảng cách giới tính toàn cầu 2014

45

Xếp hạng bình đẳng về lương cho các công việc tương tự, 2014

46

Chỉ số bất bình đẳng giới (xếp hạng)

Việt Nam

Trung Quốc Bangladesh

76

87

79

77

105

58

37

115

68

Luật Lao động năm 2012 có một chương (Chương 10) về lao động nữ. Lao động nữ có quyền làm việc bình đẳng và người
sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho lao động nữ (Điều 153&154). Tuy nhiên, việc làm
của phụ nữ trong 79 ngành nghề bị cấm, 45 trong số đó áp dụng cho tất cả lao động nữ, còn 34 nghề/hoạt động áp dụng
cho người có thai và cho con bú.

Phân biệt đối xử đối với người lao động nhập cư

Hệ thống hộ khẩu Việt Nam được sửa đổi trong Luật cư trú năm 2007 quy định 2 loại cư trú – tạm trú và thường trú. Người
tạm trú bị giới hạn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm giáo dục cho trẻ em tại trường công, bệnh viện công ở nơi
tạm trú, điều kiện để mua nhà và xe cộ. Hệ thống như vậy gây trở ngại cho người lao động nhập cư trong việc tiếp cận các
dịch vụ y tế và xã hội cơ bản tại nơi đến, khiến họ phải chọn các dịch vụ tư đắt đỏ thay thế.

6.3. Không bóc lột lao động trẻ em
“Không được sử dụng lao động trẻ em.Độ tuổi để được nhận làm việc không được phép dưới độ tuổi kết
thúc chương trình giáo dục bắt buộc và bất kỳ trường hợp nào cũng không được dưới 15 tuổi.” (Công
ước 138 của ILO) “Không có hình thức nô lệ hay tương tự nô lệ, như mua bán và vận chuyển trẻ em,
gán nợ và lao động nô lệ và lao động cưỡng bức. [...] Trẻ em [dưới 18 tuổi] không làm những công
việc mà tính chất hoặc các điều kiện của nó có thể xâm hại đến sức khỏe, an toàn và đạo đức của trẻ.”
(Công ước 182 của ILO)

Số liệu thống kê chính thức về việc tuân thủ

Bảng 10: Chỉ số lao động trẻ em năm 2014 – Việt Nam, Trung Quốc và Bangladesh47
Bangladesh
Lao động trẻ em (%)

48

Chỉ số nô lệ toàn cầu (xếp hạng)

49

Trung Quốc

Việt Nam

13

N.A

7

59

109

89

Báo cáo về khoảng cách giới toàn cầu năm 2014 (Link: http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf)
Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Báo cáo về Khoảng cách giới toàn cầu 2013 & 2014
47
Tỷ lệ lao động trẻ em: Tỷ lệ trẻ em từ 5–14 tuổiliên quan đến lao động trẻ em tại thời điểm khảo sát. Một trẻ được coi là liên quan đến lao động trẻ em với
các điều kiện sau: (a) trẻ từ 5–11 tuổi, trong tuần điều tra, làm kinh tế ít nhất một giờ hoặc làm việc nhà ít nhất 28 giờ, hoặc (b) trẻ em từ 12-14 tuổi,
trong tuần điều tra, làm kinh tế ít nhất 14 giờ hoặc làm việc nhà ít nhất 28 giờ. Nguồn: UNICEF, The State of the World’sChildren 2015
48
Tỷ lệ lao động trẻ em: Tỷ lệ trẻ em từ 5–14 tuổiliên quan đến lao động trẻ em tại thời điểm khảo sát. Một trẻ được coi là liên quan đến lao động trẻ em với
các điều kiện sau: (a) trẻ từ 5–11 tuổi, trong tuần điều tra, làm kinh tế ít nhất một giờ hoặc làm việc nhà ít nhất 28 giờ, hoặc (b) trẻ em từ 12-14 tuổi, trong
tuần điều tra, làm kinh tế ít nhất 14 giờ hoặc làm việc nhà ít nhất 28 giờ. Nguồn: UNICEF, The State of the World’sChildren 2015
49
Chỉ số nô lệ toàn cầu: Thứ hạng của các quốc gia theo tỷ lệ dân số là nô lệ hiện đại. Nô lệ hiện đại là một người sở hữu hoặc điều khiển một người khác
và tước đi quyền tự do cá nhân, với mục đích bóc lột người đó bằng cách sử dụng, quản lý, kiếm lời, chuyển nhượng hoặc thanh lý. Nguồn: The Walk
Free Foundation, Global Slavery Index 2014
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Mặc dù theo BetterWork Vietnam và MOLISA, lao động trẻ em không được phát hiện trong các nhà máy dệt may xuất khẩu,
khảo sát năm 2014 của ILO-MOLISA về lao động trẻ em cho thấy có 47.343 công nhân dưới 18 tuổi trong các xưởng dệt
may. Hầu hết các xưởng này không được đăng ký và sản xuất các sản phẩm giá rẻ cho thị trường địa phương. Đặc biệt,
1.2% lao động trẻ em làm dệt may ở nhóm tuổi nhỏ từ 5-11 tuổi.

6.4. Quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể
“Quyền thành lập và gia nhập công đoàn và thương lượng tập thể của tất cả mọi người lao động đều
được công nhận.”(Công ước 87 và 98 của ILO).”Các đại diện của người lao động không bị phân biệt
đối xử và được tiếp cận với tất cả các nơi làm việc cần thiết để thực hiện chức năng đại diện của
mình.”(Công ước 135 của ILO và Khuyến nghị 143)
Người lao động Việt Nam có quyền gia nhập công đoàn nhưng công đoàn cơ sở phải liên kết với TLĐLĐVN. Tuy nhiên,
ngoài thực tế là người lao động không có quyền thành lập công đoàn theo lựa chọn của mình, đây cũng là một lĩnh vực có
vi phạm của người sử dụng lao động nhiều nhất ở Việt Nam.
Better Work Vietnam cho thấy một số lượng đáng kể các công ty thành viên thao túng hoạt động công đoàn (xem Bảng
5). Hiện tượng phổ biến là các lãnh đạo cấp cao như quản lý nhân sự hay phó giám đốc làm lãnh đạo công đoàn, thậm
chí chủ tịch công đoàn không chỉ trong ngành dệt may mà còn trong các ngành công nghiệp khác ở Việt Nam. Theo thông
tin từ MOLISA và TLĐLĐVN, bộ phận quản lý đôi khi còn giữ quỹ công đoàn và yêu cầu cán bộ công đoàn doanh nghiệp
đảm bảo có chữ ký của người điều hành để rút quỹ công đoàn (phỏng vấn với Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Minh Tiến).
Bảng 11: Can thiệp và phân biệt đối xử chống lại hoạt động và cán bộ công đoàn, ILO BetterWork Vietnam, 2014
Câu hỏi

# Số nhà máy không tuân thủ

Người lao động có được tự do hội họp mà không có sự hiện diện của quản lý hay
không?

60

Người sử dụng lao động có cố can thiệp, thao túng hoặc điều khiển công đoàn
không?

46

Lãnh đạo cấp cao có trong ban điều hành công đoàn không?

45

Người sử dụng lao động có tham gia vào việc ra quyết định, xây dựng quy định và
thể chế, trong các hoạt động công đoàn, hành chính, tài chính hay bầu cử?

66

Nguồn: Báo cáo tuân thủ của Better Work, tháng 7/2014z
Thương lượng tập thể thường được coi là hình thức chứ không phải kết quả của những cuộc đàm phán thực sự giữa người
lao động và người sử dụng lao động. Better Work Vietnam còn cho thấy thương lượng tập thể là việc không tuân thủ ở
mức độ cao giữa các công ty thành viên. Các vấn đề không tuân thủ phổ biến là người sử dụng lao động không thông báo
với người lao động về CBA và CBA không được trên 50% số người lao động chấp nhận (xem bảng).
Bảng 12: Việc không tuân thủ quyền thương lượng tập thể,BetterWork Vietnam, 2014
Câu hỏi

# Số nhà máy không tuân thủ

Người sử dụng lao động có tham khảo ý kiến của công đoàn khi có yêu cầu về pháp lý? 16
Thỏa ước tập thể có hiệu lực có được hơn 50% lao động tham gia chấp nhận hay 10
không?
Người sử dụng lao động có thực hiện tất cả các điều khoản của thỏa thuận tập thể có 2
hiệu lực hay không?
Người sử dụng lao động có thông báo với người lao động về thỏa thuận thương lượng 18
tập thể không?
Nếu có thỏa thuận thương lượng tập thể, nó có quy định các điều khoản và điều kiện 3
có lợi cho người lao động hơn so với luật không?
Nguồn: Báo cáo tuân thủ của Better Work, tháng 7/201451
50
51

Phỏng vấn ông Nguyễn Dũng Tiến, chuyên viên tư vấn doanh nghiệp,BWV
Link: http://www.betterwork.org/global/?p=4305
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6.5. Trả lương đủ sống
“Tiền lương và các quyền lợi trả cho một tuần làm việc tiêu chuẩn phải đạt được tiêu chuẩn tối thiểu hợp
pháp hoặc của ngành và luôn đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người lao động và gia đình họ và cho
thu nhập khả dụng thực tế” (Công ước 26 và 131 của ILO, Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, Điều 23(3)
và Điều 25(1)). “Kỷ luật bằng cách trừ lương làkhông được phép, bất kỳ việc trừ lương nào không do
pháp luật quy định cũng không được phép.Khoản khấu trừ không được làm cho lương của người lao
động thấp hơn mức lương tối thiểu. Người lao động phải được thông báo đầy đủ và rõ ràng về chi tiết
tiền lương bao gồm mức lương và thời gian trả lương.”

Số liệu thống kê chính thức về việc tuân thủ
Bảng 13: Lương tối thiểu theo năm, hình thức sở hữu và khu vực
Lương tối thiểu danh nghĩa
Trong nước

Nước ngoài

Năm

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

2001

210

210

210

210

495

440

385

385

2002

210

210

210

210

495

440

385

385

2003

290

290

290

290

495

440

385

385

2004

290

290

290

290

495

440

385

385

2005

290

290

290

290

495

440

385

385

2006

350

350

350

350

870

790

710

710

2007

450

450

450

450

870

790

710

710

2008

620

580

540

540

1000

900

800

800

2009

800

740

690

650

1200

1080

950

920

2010

980

880

810

730

1340

1190

1040

1000

2011

1350

1200

1050

830

1550

1350

1170

1100

2012

2000

1780

1550

1400

2000

1780

1550

1400

2013

2350

2100

1800

1650

2350

2100

1800

1650

Lương tối thiểu thực tế
Trong nước

Nước ngoài

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

218

218

218

218

515

457

400

400

204

204

204

204

482

428

375

375

272

272

272

272

464

412

361

361

250

250

250

250

427

380

332

332

236

236

236

236

403

359

314

314

275

275

275

275

684

621

558

558

310

310

310

310

600

544

489

489

306

286

267

267

494

444

395

395

378

350

326

307

567

510

449

435

405

364

335

302

554

492

430

413

424

377

330

261

487

424

367

345

642

571

497

449

642

571

497

449

750

670

574

526

750

670

574

526
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Chú ý: Đơn vị 1.000
VND. Lương thực tế
đã được giảm xuống
theo giảm phát GDP
(năm cơ sở= 2000)
Nguồn: Chi and Torm,
2015, Wage Fixing
Institutions and their
Impacts in Major
Garment Producing
Countries: the case
of Viet Nam, Working
Paper (upcoming),
ILO Geneva

Bảng 14: Tỷ lệ lao động được trả dưới mức lương tối thiểu 2011-13, theo giới (%)
2011

2012

2013

Trungbình

Nữ

6.5

13.7

15.5

11.0

Nam

3.7

8.2

10.0

6.6

Nguồn: Chi and Torm, 2015, Wage Fixing Institutions and their Impacts in Major Garment Producing Countries: the case
of Viet Nam, Working Paper (upcoming), ILO Geneva

Luật pháp và quy định

Lương phải được xác định bằng thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động (hợp đồng lao động) và qua
thỏa thuận thương lượng tập thể tuy nhiên không được thấp hơn so với quy định của pháp luật. Mức lương tối thiểu của
lao động có tay nghề và điều kiện lao động có hại cao hơn ít nhất lần lượt là 7% và 5% (7% cho điều kiện lao động có hại)
so với mức lương tối thiểu của vùng.
Người sử dụng lao động phải trả theo định kỳ (theo giờ, ngày, hoặc tháng), việc khoán hoặc giao nhiệm vụ, với điều kiện
làhình thức thanh toán được chọn phải được duy trì trong một giai đoạn nhất định. Người sử dụng lao động phải thông
báo với người lao động ít nhất 10 ngày trước khi thay đổi hình thức thanh toán.

Quan điểm của Các đối tác và phân tích về việc thực hiện

Trước năm 2013, lương tối thiểu do chính phủ thiết lập với sự tư vấn của công đoàn và các tổ chức sử dụng lao động. Tuy
nhiên, từ năm 2013, mức lương tối thiểu mới do Hội đồng Tiền lương Quốc gia thiết lập vào cuối năm.Hội đồng Tiền lương
Quốc gia (HĐTLQG) là cơ quan 3 bên với đại diện của MOLISA, TLĐLĐVN và VCCI/VCA.Mỗi bên sẽ tư vấn cho các thành
viên của mình và xây dựng đề xuất cho mức lương tối thiểu mới.Sau đó, vào kỳ họp thường niên của HĐTLQG, mỗi bên
bảo vệ đề xuất của mình trong khi thương lượng về mức lương tối thiểu mới sẽ có hiệu lực vào đầu năm sau. Tranh luận
về lương tối thiểu tại HĐTLQG trở nên nóng dần qua mỗi năm, đặc biệt khi vấn đề liệu lương tối thiểu có nên bằng nhu
cầu sống tối thiểu hay không luôn được quan tâm.
Tranh luận về lương tối thiểu và lương đủ sống tại Hội đồng tiền lương quốc gia 3 bên năm 2015
TLĐLĐVN đề xuất tăng 16,8% cho điều chỉnh lương tối thiểu năm 2016, dựa trên: (i) tiêu chuẩn nhu cầu sống tối thiểu
và khả năng tài chính của doanh nghiệp; (ii) tăng trưởngkinh tế và tăng năng suất; và (iii) lộ trình tăng lương tối thiểu giai
đoạn 2012-2020.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất tăng 10% dựa trên (i) tính toán của VCCI về nhu cầu sống
tối thiểu; (ii) chỉ số giá tiêu dùng CPI; (iii) tăng năng suất; và (iv) đề xuất của các hiệp hội kinh doanh. VCCI lập luận rằng
‘nếu lương tối thiểu tăng một cách không hợp lý thì sẽ làm thu hẹp sản xuất, giảm năng lực sản xuất và không thể tạo thêm
việc làm mới’.
Tuy nhiên, TLĐLĐVN cho rằng: ‘lương tối thiểu nên có mục đích hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống. Người sử dụng
lao động không nên kỳ vọng người lao động có năng suất cao trong khi họ, nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp, lại
sống dưới mức tối thiểu của con người.’
Trong buổi họp cuối cùng vào ngày 3/9/2015, Hội đồng biểu quyết và thống nhất đề xuất tăng 12,4% cho năm 2016. Theo
chủ tịch Hội đồng (Thứ trưởng Bộ LĐTBXH) với mức tăng này, lương tối thiểu mới sẽ đủ trang trải 80% nhu cầu sống tối
thiểu, nghĩa là lương tối thiểu sẽ là 4.375.000VND cho Khu vực 1.
Lương đủ sống tiêu chuẩn
Lương tối thiểu của Khu vực 1 (thành thị), cũng là khu vực công nghiệp hóa nhất, cao hơn đáng kể so với chuẩn nghèo
quốc gia (xem Biểu đồ 7). Tuy nhiên, lương tối thiểu (thực nhận)của Việt Nam còn thấp hơn nhiều so với các chuẩn lương
đủ sống bao gồm Lương sàn châu Á, Mạng lưới lương công bằng, ước tính của TLĐLĐVN về nhu cầu sống tối thiểu của
người lao động.
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Biểu đồ 7: Lương tối thiểu của Khu vực 1 và các tiêu chuẩn lương đủ sống năm 2015

Bảng 15: Các tiêu chuẩn về lương
Các tiêu chuẩn về lương

VND/month

Lương sàn châu Á (2015, net)

8,949,153 Một ước tính tiêu chuẩn dựa trên sức mua tương đương cho
các nước Đông Á và Đông Nam Á áp dụng cho các ngành
sản xuất (dựa trên chế độ ăn 3000 kcal cho một hộ gia đình 3
người lớn với một nguồn thu nhập duy nhất). Nó dựa trênPPP$
1021năm 2015.

Thu nhập trung bình cho ‘Khu
công nghiệp’ đô thị Q2 2015
(net52)

5,380,000 Một so sánh khá hơn về tiền lương trong bối cảnh sản xuất so
với thu nhập trung bình ở thành thị.

Fair Wage Network (2015, net,
chưa công bố)

5,240,000 Fair Wage Network tính toánlà tiêu chuẩn lương đủ sống đã
điều chỉnh cho Khu vực 1 (giả định một suất lương nuôi cả hộ
gia đình 4 người, 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ)

Ước tính nhu cầu sống tối
thiểu của TLĐLĐVN (2015, net)

4,811,877 Ước tính cho Khu vực 1 (bao gồm huyện Củ Chi53)

Lương tối thiểu quốc gia, Khu
vực 1, lao động được đào tạo
(2015, net)

2,968,715

Lương tối thiểu quốc gia,
Khu vực 1, không có tay nghề
(2015, net)

2,774,500

Chuẩn nghèo thành thị (hộ gia
đình/1.88 người có thu nhập)

1,550,280 Chuẩn nghèo đã được điều chỉnh để xem xét quy mô hộ gia
đình tiêu chuẩn ở Việt Nam (3.8 hay 2.95 đơn vị tiêu thụ người
lớn) và số lượng trung bình người có thu nhập (1.88) dựa trên
Điều tra dân số và nhà ở 2009, khảo sát hộ gia đình 2012 và
khảo sát lực lượng lao động 2014. Chuẩn nghèo ở TP HCM (cả
thành thị và nông thôn) năm 2015 là 16 triệu VND/năm/người có
thu nhập. Do vậy nó phải nhân với số lượng đơn vị tiêu thụtrung
bình (2.95) và chia cho số người có thu nhập trung bình (1.88).

Nguồn: Tác giả tính toán sử dụng số liệu từ MOLISA, TLĐLĐVN, Asia Floor Wage và Fair Wage Network

52
53

http://asia.floorwage.org/resources/wage-reports/asia-floor-wage-figures
Báo cáo khảo sát nhu cầu sống tối thiểu của TLĐLĐVN 2015.
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6.6. Không làm thêm giờ quá mức quy định
“Số giờ làm việc phải theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn của ngành. Trong mọi trường hợp,
người lao động không phải thường xuyên làm việc quá 48 giờ một tuần và được nghỉ ít nhất một ngày
trong mỗi giai đoạn 7 ngày. Làm quá giờ phải do tự nguyện, không quá 12 giờ một tuần, không được yêu
cầu thường xuyên và luôn được đền bùở mức cao.” (Công ước số 1 của ILO)

Làm thêm giờ quá mức vẫn là vi phạm chủ yếu về tiêu chuẩn này ở Việt Nam. Theo khảo sát quốc gia năm 2013 về Lao
động và Việc làm của Tổng cục Thống kê, 36,1% lao động làm quá 48 giờ một tuần53. Những đánh giá mới nhất của Better
Work Vietnam cho thấytỷ lệ 93% không tuân thủ liên quan đến quy định làm thêm giờ, đặc biệt là vượt quá giới hạn luật
pháp quốc gia là 300 giờ ngoài giờ một năm. Thêm nữa, tại 45 nhà máy, thời gian làm việc ghi nhận không phản ánh chính
xác số giờ làm việc thực tế (Better Work Vietnam 2012).
Sổ kép làm thêm giờ cũng thường xuyên được phát hiện ở các công nhân dệt may. Theo Nguyễn Quốc Thuận, Better
Work Vietnam55 lý giải: 45% các công ty BWV không phản ánh số giờ làm việc thực tế. Điều này phản ánh một vấn đề
rộng khắp trong ngành là “sổ kép” (ví dụ như có 2 sổ ghi thời gian làm việc) để che giấu giờ làm việc thực sự.Tuy nhiên,
được biết một số nhà máy giấu thời gian làm việc chỉ vì sợ trả thù từ người mua, cũng như để bù lại thời gian khắc phục
lỗi xảy ra trong dây chuyền sản xuất.
Làm thêm giờ quá mức là một trong những vấn đề lớn nhất bị phát hiện trong khi kiểm toán FWF.Đặc biệt trong các mùa
cao điểm, giờ làm việc có hệ thống từ 65 - 75 giờ một tuần, thường xuyên làm việc vào chủ nhật trong trường hợp giao
hàng gấp. Một số nhà máy làm việc từ 1 đến 3 chủ nhật một tháng và trả 200% mà không có bồi thường ngày nghỉ theo
yêu cầu của pháp luật. Hệ thống sổ kép đôi khi được sử dụng để che giấu việc làm thêm giờ quá mức và làm vào ngày
chủ nhật. Các kiểm toán viên còn tìm ra trong một vài trường hợp, các nhà máy không cho nghỉ ăn tối và trả 30 phút trong
trường hợp làm việc quá giờ trên 2 tiếng một ngày.

6.7. Điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh
“Phải có môi trường lao động an toàn và vệ sinh, thúc đẩy thực hành tốt nhất về sức khỏe và an toàn
lao động, lưu ý về kiến thức phổ biến về ngành và về bất cứ mối nguy hiểm cụ thể nào. Phải chú ý thích
đáng đến các rủi ro nghề nghiệp cụ thể của từng chuyên ngành và đảm bảo môi trường làm việc an toàn
và vệ sinh. Các quy định có hiệu lực phải được thực hiện để ngăn ngừa tai nạn và giảm thiểu rủi ro về
sức khỏe nhiều nhất có thể (theo Công ước ILO 155). “Lạm dụng thể chất, đe dọa lạm dụng thể chất,
các hình phạt hoặc kỷ luật bất thường, lạm dụng tình dục và các loại lạm dụng khác, và đe dọa từ người
sử dụng lao động đều bị nghiêm cấm.”
Năm 2014, có 6.709 vụ tai nạn liên quan đến lao động tại Việt Nam với 630 người chết. Các ngành dệt may và giày dép
chiếm 4.9% số vụ và chiếm 4.5% số người chết56.
Theo Nguyễn Quốc Thuận, Better Work Vietnam, khu vực lớn nhất không tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn lao động
liên quan đến phòng thay đồ cho lao động nữ, nhà tắm, tủ để đồ cá nhân cho người lao động, và các loại phương tiện
tương tự khác. Nhiều nhà máy không có các phương tiện bổ sung theo luật quy định, trong khi số khác có một vài nhưng
không đủ hoặc không có hết. 16 công ty dệt may trong dự án của Better Work không cung cấp đủ nhà vệ sinh, đặc biệt là
cho lao động nữ. Lao động nữ chiếm trên 80% lực lượng lao động nhưng số nhà vệ sinh cho nam và nữ bằng nhau, dẫn
tới nhiều lao động nữ không thể sử dụng nhà vệ sinh trong giờ làm việc.
Bạo hành bằng lời nói (như la hét, sử dụng ngôn ngữ thô tục) thường xuyên xảy ra trong các nhà máy dệt may. 9.6% số
người lao động ở Dự án Better Work lo ngại về bạo hành bằng lời nói.
Báo cáo khảo sát: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=12540
Link: http://www.betterwork.org/global/?p=4305
56
Phòng an toàn lao động, MOLISA. 2014. Báo cáo về tai nạn liên quan đến việc làm năm 2014 (Link: http://antoanlaodong.gov.vn/catld/Pages/chitiettin.
aspx?IDNews=1712)
54
55
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6.8. Quan hệ lao động ràng buộc bằng pháp luật
“Quan hệ lao động phải được ràng buộc bằng pháp luật, và tất cả các nghĩa vụ đối với người lao động
theo luật và quy định về lao động và an sinh xã hội phải được tôn trọng.”

Bảng 16: Việc làm trong khu vực kinh tế không chính thức trong các hoạt động phi nông nghiệp theo thành phần,
cả 2 giới57
Nước/Năm

Số người lao động phi
chính thức
Nghìn

% lao động
nông nghiệp

Số người lao động trong khu
vực phi chính thức
Nghìn

% lao động phi
nông nghiệp

Số người lao động phi chính
thức bên ngoài khu vực phi
chính thức
Nghìn

% lao động phi
nông nghiệp

Trung Quốc (2010)

36.030

32,6

24.220

21,9

13.850

12,5

Ấn Độ (2009/2010)

185.876

83,6

150.113

67,5

37.409

16,8

17.172

68,2

10.948

43,5

6.303

25

Việt Nam (2009)

Về hợp đồng lao động, có 2 vấn đề về tuân thủ ở Việt Nam. Thứ nhất, người sử dụng lao động có thể từ chối ký hợp đồng
lao động với lao động tạm thời và tay nghề thấp hoặc chỉ có thỏa thuận miệng với họ. Theo Better Work Vietnam, 5.2%
số lao động được tuyển dụng bởi 300 công ty dệt may là thành viên của Dự án không có hợp đồng lao động phù hợp với
người sử dụng lao động.
Thứ hai, một số người sử dụng lao động có thể ký một loạt các hợp đồng có thời hạn (1-3 năm) thay vì ký hợp đồng vô thời
hạn sau 2 hợp đồng ngắn hạn theo quy định của Luật Lao động. Hậu quả là, người lao động phải làm việc trong một thời
gian dài với nhiều hợp đồng ngắn hạn. Né tránh các đóng góp an sinh xã hội xảy ra phổ biến ở Việt Nam. Theo MOLISA,
khoảng 5 triệu lao động hay 31.25% lực lượng lao động đủ điều kiện cho an sinh xã hội bắt buộc không hề tham gia vào
hệ thống an sinh xã hội năm 201458. Cho tới tháng 8/ 2014, có trên 47.000 công ty thuê 630.000 lao động vẫn nợ đóng góp
an sinh xã hội cho chính quyền (An sinh xã hội Việt Nam, 2014)59.

Nguồn: Cập nhật số liệu về việc làm trong ngành kinh tế phi chính thức, ILO 2012
http://vov.vn/xa-hoi/co-toi-50-so-doanh-nghiep-tron-dong-bao-hiem-xa-hoi-358124.vov
59
Link: http://bhxhhagiang.gov.vn/index.php/vi/news/Phap-luat/Dai-dich-tron-dong-bao-hiem-xa-hoi-Can-tang-cuong-che-tai-199/
57
58
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7.Thực hành tốt và thực hành
sáng tạo
Chương trình Hợp tác chiến lược
cải thiện chuỗi cung ứng dệt may
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7.Thực hành tốt và thực hành sáng tạo
Lương đủ sống

Thực phẩm

Quần áo

Thuê nhà

Giáo dục

Tiết kiệm

Đồ dùng

Đi lại

Y tế

7.1 Lương đủ sống
1. Oxfam GB và Unilever
Năm 2011, Oxfam GB khởi xướng một dự án nghiên cứu về lao động tại Unilever và chuỗi cung cấp tại Việt Nam60. Nghiên
cứu tập trung vào 4 vấn đề lao động chính: Tự do Hiệp hội và thương lượng tập thể, Số giờ làm việc, Hợp đồng lao động
và Lương đủ sống. Nghiên cứu năm 2011 chỉ ra rằng Unilever Vietnam không trả cho lao động tay nghề thấp mức lương
đủ cho chi phí sống tối thiểu. Tại chuỗi cung ứng của Unilever, lương thấp và làm ngoài giờ quá mức là vấn đề của một số
nhà cung ứng và chính sách thu mua của Unilever gây ra những vấn đề này.
Các vấn đề phát hiện trong nghiên cứu năm 2011 của Oxfam GB buộc Unilever phải điều chỉnh tiếp cận về quyền lao động
nói chung và lương đủ sống nói riêng. Cách tiếp cận về lương đủ sống của Unilever được Chủ tịch Unilever ASEAN/ANZ
tóm tắt trong một cuộc phỏng vấn với Oxfam GB tại tổng kết năm2015:
‘Mức lương sàn là quá thấp’[tại một số thị trường trong khu vực ASEAN] và [nền kinh tế] ‘cần nhiều người có thể kiếm
sống ổn định, có thu nhập và sử dụng một phần thu nhập của mình để mua hàng hóa và dịch vụ mà Unilever cung cấp.’
Mặt khác, một doanh nghiệp cho biết: “Chúng tôi không thể trả cao hơn… chúng tôi không phải là doanh nghiệp bao cấp.
Chúng tôi cần thực hiện hệ thống can thiệp, chứ không phải các biện pháp từ thiện.’
Điều gì đã thay đổi từ năm 2011?Năm 2013, Unilever cho ra mắt chiến lược khen thưởng của nhà máy quy định rằng các
yếu tố lương cố định của thu nhập công nhân luôn phải ‘công bằng, hợp lệ, dựa trên thị trường và cạnh tranh cho phép
người lao động có thể đáp ứng ‘hơn cả nhu cầu tối thiểu’. Năm 2014, Chính sách Cung ứng có trách nhiệm bao gồm một
yêu cầu bắt buộc là ‘Tất cả mọi người lao động được trả lương công bằng’61 Điều này thể hiện tiến bộ từ Bộ quy tắc Nhà
cung ứng với về lương tối thiểu hợp pháp. Unilever đi xa hơn nữa trong việc phác thảo các tiêu chuẩn ‘thực hành tốt’, yêu
cầu ‘Có tiếp cận về lương đủ sống để đền bù công bằng trong đó bao gồm một hệ thống đánh giá định kỳ xem lương có
đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản của người lao động và cung cấp lương khả dụng thực tế.’ Oxfam hoan nghênh cam kết bổ
sung liên quan đến các nhà cung cấp này.
60
61

Báo cáo năm 2011: https://www.unilever.com/Images/rr-unilever-supply-chain-labour-rights-vietnam-310113-en_tcm244-409769_en.pdf
Người lao động được cung cấp một gói thù lao tổng bao gồm tiền lương, lương ngoài giờ, phúc lợi và nghỉ phép có lương, đúng theo hoặc cao hơn các
tiêu chuẩn tối thiểu của pháp luật hoặc các tiêu chuẩn hiện hành thích hợp trong ngành, dựa trên tiêu chuẩn nào cao hơn, và phải thực hiện và tuân thủ
các điều khoản thù lao theo quy định của các thỏa thuận thương lượng tập thể mang tính ràng buộc pháp lý.’
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Năm 2014 Unilever đồng ý hợp tác vớiFair Wage Network (FWN), và tiến hành một khảo sát ở 38 nước, bao gồm Việt
Nam62. Khảo sát so sánh số tiền mặt cố định thấp nhất trả trong các nhà máy với tiêu chuẩn lương đủ sống, và tìm cách
giải quyết các vấn đề ởmục 4-5 ở châu Phi, Ấn Độ và Dubai. Tiêu chuẩn lương đủ sống hiện khác biệt lớn giữa các ngành,
cản trở sự phát triển của tiếp cận toàn cầu. Do đó FWN tính toán mức trung bình của các tiêu chuẩn có sẵn cho một đơn
vị gia đình cơ bản dựa trên hộ gia đình 4 người, (ví dụ 2 người lớn và 2 trẻ em mỗi trẻ tiêu thụ bằng nửa người lớn), và
điều chỉnh cho việc tăng giá cả đến tháng sáu năm 2015.
Khung Bồi hoànCông bằng của Unilever được phê duyệt cuối năm 2015đưa ra cách thức có cấu trúc để đưabồi hoàn công
bằng đến các khâu của hoạt động kinh doanh, không chỉ các nhà máy; vào thời điểm báo cáo này hoàn thành đang được
rót qua bộ phận nhân sự ở từng nước.Unilever đặt mục tiêu đạt được tuân thủ đầy đủ vào năm 2020 và mỗi nước sẽ báo
cáo tiến độ hằng năm. Trong chuỗi cung ứng, 180 nhà cung ứngĐối tác Thắng cuộc (Partner to Win) của Unilever được
kỳ vọng đạt tới các ‘tiêu chuẩn thực hành tốt’ vào cuối năm 2016. Do đó lương phải đạt tiêu chuẩn đáng tin cậy về lương
đủ sống tạihơn 1.000địa bàn toàn cầu, đây là một tiến bộ đáng kể.
Lương của tất cả lao động của UVN đã tăng từ nghiên cứu năm 2011, dựa trên số liệu của UVN. Vào tháng 7/2015, lương
của công nhân lành nghề (1B) ở nhà máy Củ Chi cao gần gấp 2,3 lần so với mức lương tháng 7/2011 trong khi công nhân
bán lành nghề cao gần gấp 2 lần.

Biểu đồ 8: Xu hướng lương tại nhà máy UVN so với lương tối thiểu

Nguồn:Phòng Nhân sự UVN
Oxfam chỉ ra một vài yếu tố cho việc tăng lương. Một là Chính phủ Việt Nam đã tăng lương tối thiểu trước lạm phát như một
vấn đề của chính sách quốc gia. Trên thực tế, mức tăng lương cho công nhân bán kỹ năng trong giai đoạn này (211.5%)
thấp hơn một chút so với mức tăng lương tối thiểu trong cùng kỳ (220.9%)63.
Một yếu tố quan trọng khác của việc tăng lương chính là hành động của Unilever. Doanh nghiệp đã ra mắt hệ thống khen
thưởng mới dựa trên tay nghề cho các nhà máy, và lãnh đạo của UVN khi phân bổ ngân sách đã ưu tiên lương của lao
động chân tay (1A và 1B) hơn là nhân viên văn phòng: ‘Hằng năm khi chúng tôi xem xét lương cho tất cả lao động, chúng
tôi luôn ưu tiên hàng đầu cho công nhân, đặc biệt là công nhân 1A.’64

FWN xác định mức trung bình của các tiêu chuẩn lương khác nhau (bỏ qua các yếu tố ngoại lai), để chắc chắn rằng các tiêu chuẩn này chỉ bao gồm thu
nhập thu nhập từ lương đảm bảo với số giờ làm việc bình thường, trừ các khoản như làm ngoài giờ, thưởng, đóng góp lương hưu và an sinh xã hội.
63
Tất cả công nhân được đào tạo kỹ năng (hoặc do các cơ sở đào tạo, hoặc do chủ sử dụng lao động) được thêm 7% vào mức lương tối thiểu, vì vậy
lương tối thiểu cho công nhân lành nghề là lương tối thiểu+7%.
64
Phỏng vấn bà Nguyễn Tâm Trang, Phó chủ tịch phụ trách nhân sự của UVN,, JUnilevery 2015
62
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Biểu đồ 9: Thang lương: lương vàphúc lợi tại nhà máy Unilever ở TP HCM so với chuẩn nghèo
(VND hằng tháng, 7/2015)

Nguồn: UVN (số liệu về lương), Oxfam and Ergon Associates (benchmarks)
Trường hợp Oxfam GB-Unilever cho thấy sự quan trọng của việc hợp tác giữa nhãn hàng/người sử dụng lao động – xã
hội dân sự - người lao động về lương đủ sống cho công nhân được trả thấp nhất. Các đại diện của xã hội dân sự nghiên
cứu một cách khách quan vấn đề từ cả góc độ của nhãn hàng/người sử dụng lao động và người lao động, sau đó thể hiện
theo một cách trung lập. Xã hội dân sự còn gây ảnh hưởng tới các nhãn hàng/người sử dụng lao động qua các chiến dịch
truyền thông và đối thoại. Với các nhãn hàng/người sử dụng lao động, sự tham gia của xã hội dân sự, dù khó chịu trong
giai đoạn đầu, đã giúp họ vượt qua những hạn chế của kiểm toán xã hội (CSR) để hiểu rõ hơn về thực tiễn lao động trong
chuỗi cung ứng mở rộng của họ. Phối hợp với xã hội dân sự còn cho phép các nhãn hàng/người sử dụng lao động giảm
thiểu nguy cơ vi phạm nghiêm trọng quyền lao động trong chuỗi cung ứng, điều có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới hình
ảnh của chính họ.
65

Tóm tắt phương pháp luận về lương đủ sống của Anker: https://www.isealalliance.org/sites/default/files/Descripton%20of%20Living%20Wage%20
Methodology%2020131124.pdf
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2. Tiêu chuẩn lương đủ sống của ISEAL Alliance và Ankers
ISEAL Alliance là mạng lưới 6 tổ chức tuân thủ xã hội bao gồmFairtrade International, Forest Stewardship Council,
GoodWeave, Sustainable Agriculture Network/Rainforest Alliance, Social Accountability International và UTZ Certified
(Website: http://www.isealalliance.org). Các tổ chức này làm việc cùng nhau về phương pháp luận, xúc tiến và thực hiện
lương đủ sống cho người lao động được các tiêu chuẩn lao động bảo vệ. Các tổ chức này thống nhất định nghĩa về lương
đủ sống và sử dụng cùng phương pháp luận do Richard Anker và Martha Anker sáng tạo (phương pháp luận lương đủ
sống của Anker) để tính toán lương đủ sống65.
Flowchart of Anker Living Wage Methodology

Nguồn: www.iseal.org
Một vài khía cạnh của phương pháp luận này là mới và có tính chất khai phá.Thứ nhất, phương pháp luận nhấn mạnh sự
tham gia của người dân địa phương và các tổ chức để tăng độ tin cậy và sự chấp nhận của Các đối tác.Thứ hai, chi phí
nhà ở được tính toán bằng cách sử dụng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế cho nhà ở tử tế. Bằng việc tính chi phí nhà ở tử
tế, phương pháp luận cho phéptính toán lương đủ sống khác nhau giữa các nước và giúp đảm bảo rằng người lao động
có thể chi trả được nhà ở tử tế. Thứ ba, phương pháp luận đòi hỏi tài liệu và phân tích chi tiết và rõ ràng để đảm bảo tính
toán lương đủ sống chắc chắn và đáng tin cậy. Điều này bao gồm thẩm định dữ liệu thứ cấp sẵn có và điều chỉnh dữ liệu
khi cần.Thứ tư, sự kết hợp đúng đắn giữa việc thu thập dữ liệu địa phương và dữ liệu thứ cấp sẵn có được sử dụng để
làm cho phương pháp luận thiết thực và đáng tin cậy. Vì vậy, giá cả thực phẩm và nhà ở địa phương được thu thập cùng
với chi phí giáo dục, y tế, và đi lại để đảm bảo người lao động được trả lương đủ để trang trải.Cuối cùng, tính toán lương
đủ sống được tách ra để xác định xem liệu người lao động cụ thể có nhận được lương đủ sống hay người sử dụng lao
động cụ thể có trả lương đủ sống hay không. Việc đánh giá mức lương đòi hỏi xem xét không chỉ tổng thu nhập mà còn
phải trừ các khoản thanh toán làm thêm giờ, thưởng và các loại phúc lợi bằng hiện vật.
ISEAL Alliance khởi xướng các nghiên cứu về tiêu chuẩn lương đủ sốngtại 17 nước châu Á và Nam Mỹ. Ở Việt Nam, nhóm
nghiên cứu quốc gia đang làm việc dưới sự hướng dẫn của Ankers để thực hiện nghiên cứu tiêu chuẩn lương đủ sống ở
TP HCM (dành cho lương đủ sống ở thành thị), Sóc Trăng và Thái Bình (lương đủ sống ở nông thôn). Khi hoàn thành, tiêu
chuẩn lương đủ sống sẽ được các tổ chức ISEAL sử dụng để thúc giục các nhãn hàng thành viên áp dụng lương đủ sống
trong kiểm toán xã hội đối với các nhà cung cấp địa phương.
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7.2 Tự do Hiệp hội và Thương lượng tập thể

Quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

Tự do
hiệp hội

Chia sẻ
thông tin và
tư vấn

Đối thoại
xã hội

Thương
lượng

Thỏa ước
thương
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1. TPP và Tự do hiệp hội
TPP là hiệp định thương mại đa phương với 12 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương bao gồm Mỹ và Việt
Nam, nhưng không có Trung Quốc66. Đây là một phần trong cái gọi là Chiế lược “Xoay trục sang châu Á” của Tổng thống
Obama, chống lại sức mạnh kinh tế và ngoại giao ngày một tăng của Trung Quốc ở châu Á Thái Bình Dương. Đối với Việt
Nam, nó tạo sự thay đổi trong việc gia nhập các thị trường mạnh mẽ, đầy hứa hẹn và xây dựng các chuỗi cung ứng mới.
Tính riêng trong ngành dệt may, thị phần thế giới của Việt Nam có thể tăng từ 4% hiện tại lên 11% năm 2024. Do đó Việt
Nam sẽ xếp hạng 2 sau Trung Quốc. Nhưng đối với chính phủ, gia nhập TPP sẽ có 2 mục tiêu chiến lược quan trọng hơn:
- Đẩy mạnh áp lực phải hiện đại hóa hơn nữa để thực hiện theo quy định của TPP, cải tiến hệ thống thể chế và pháp lý
của Việt Nam và tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và nước ngoài,
- Đưa Việt Nam vào một liên minh kinh tế và chính trị để có thể ngăn chặn Trung Quốc, hàng xóm ngày càng quyết liệt ở
phía bắc.
Các cuộc đàm phán của TPP và Kế hoạch hợp tác song phương Việt – Mỹ về lao động đã được hoàn tất vào tháng
11/2015.Những thay đổi mà chính phủ Việt Nam cam kết trong Kế hoạch hợp tác song phương với Mỹ là sâu rộng và có ý
nghĩa. Các thay đổi quan trọng nhất bao gồm cho phép công đoàn độc lập được thành lập tại cấp doanh nghiệp, khu công
nghiệp và vùng mà không phải liên kết với TLĐLĐVN nhưng có thể đăng ký với một cơ quan chính phủ có thẩm quyền (có
thể là Bộ Lao động). Các công đoàn này sẽ nhận một phần của thuế và phí công đoàn theo luật quy định. Các nhà quản
lý sẽ không được phép làm lãnh đạo công đoàn.Những cam kết này sẽ được thực thi ngay lập tức sau khi TPP có hiệu
lực.Năm năm sau khi TPP có hiệu lực, các công đoàn độc lập có thể liên kết với nhau để tạo thành các tổ chức công đoàn
vùng và ngành (nhưng không phải công đoàn quốc gia).
Sự tuân thủ của Việt Nam đối với cam kết TPP sẽ được Ủy ban chuyên gia lao động giám sát, ủy ban này bao gồm một
chuyên gia độc lập do Mỹ bổ nhiệm, một chuyên gia do Việt Nam bổ nhiệm, và một chuyên gia của ILO. ILO sẽ được Cục
Lao động Mỹ tài trợ để thiết lập một Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật giúp Việt Nam sửa đổi luật pháp phù hợp với TPP và cam
kết song phương về lao động trong khi xem xét định kỳ việc tuân thủ của Việt Nam và báo cáo Ủy ban chính thức cao cấp
Việt – Mỹ về lao động (SOC).Vi phạm tuân thủ sẽ dẫn tới việc trì hoãn giảm thuế quan cho xuất khẩu Việt Nam đến Mỹ67.
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Trong trường hợp TPP được đại hội các nước thành viên phê chuẩn, Việt Nam có 5 năm để sửa đổi luật pháp và cơ chế
thực hiện phù hợp với các cam kết TPP. Mặc dù vào thời điểm báo cáo này hoàn thành vẫn chưa chắc chắn liệu Mỹ có
phê chuẩn TPP hay không, nhưng TLĐLĐVN đã có bước đi đầu tiên là gửi yêu cầu chính thức lên Bộ Chính trị để trao
quyền tự quyết cho công đoàn quốc gia trong việc bổ nhiệm nhân sự và tách khỏi các nhiệm vụ phi công đoàn do Đảng
giao phó. Theo ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch TLĐLĐVN: ‘Nếu TLĐLĐVN không có quyền tự quyết về nhân sự và được
giải phóng khỏi các nhiệm vụ phi công đoàn do Đảng ủy địa phương giao phó, chúng tôi sẽ thất bại ngay ngày đầu tiên
TPP có hiệu lực. Nó cũng giống như ném chúng tôi xuống biển mà trói chân tay lại’68.Sự cạnh tranh của các tổ chức công
đoàn không thuộc TLĐLĐVN khi TPP có hiệu lực sẽ thôi thúc TLĐLĐVN đến gần với người lao động hơn nữa trong khi
tách (một phần) từ sự bảo trợ và can thiệp của Đảng.
Vào tháng 4/2016, trong một động thái chưa từng có, các cán bộ cấp cao của TLĐLĐVN đã có cuộc gặp đầu tiên với các
tổ chức phi chính phủvề lao động tại địa phương và quốc tế tại Hà Nội để thảo luận về tác động của TPP và kế hoạch hợp
tác song phương về quan hệ lao động ở Việt Nam69. Diễn đàn lao động của các tổ chức phi chính phủ này được kỳ vọng
sẽ cung cấp thông tin cho việc xem xét sự tuân thủ của Việt Nam với TPP và Hiệp định hợp tác EU – Việt Nam70.
2. VGCL: Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể,xúc tiến thương lượng tập thể ngành và thương lượng
với nhiều người sử dụng lao động
Một khảo sát nội bộ của TLĐLĐVN năm 2009 cho thấy gần như tất cả các thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp
không đi xa hơn so với quy định của Luật Lao động. Nói cách khác, thỏa ước thương lượng tập thể chỉ soạn lại luật hiện
hành. Nhiều công ty không tuân thủ luật hiện hành mặc dù nó đã được biên soạn bổ sung trong thỏa ước thương lượng
tập thể. Không có thương lượng tập thể thực sự, lương của người lao động chủ yếu được điều chỉnh bởi thay đổi về lương
tối thiểu của chính phủ.
Tại Hội nghị lần thứ 11 vào tháng 7/2013, TLĐLĐVN quyết định thúc đẩy thương lượng tập thể bằng cách ép các công đoàn
cơ sở hoàn tất các thỏa ước thương lượng tập thể nhiều hơn và tốt hơn, trên mức của doanh nghiệp đơn lẻ71. Đặc biệt,
TLĐLĐVN nỗ lực hơn trong việc đào tạo cán bộ của Liên đoàn Lao động (cấp tỉnh hoặc các khu công nghiệp) để trở thành
những nhà thương lượng chuyên nghiệp và đào tạo các cán bộ công đoàn danh dự cấp cơ sở về nguyên tắc cơ bản và
khuôn khổ pháp lý cho thương lượng tập thể, sự tham gia của các thành viên, kỹ thuật và chiến lược thương lượng, v.v…
Cho đến nay, 70 chuyên gia đã được đào tạo trong năm module kéo dài tổng cộng năm tuần72. Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN
đưa ra các ưu đãi tài chính và triển vọng nghề nghiệp. Cũng tại cấp quản lý đầu ngành, các nguồn lực và nhân viên bổ
sung được cung cấp để chuyên nghiệp hóa thương lượng tập thể. Trong Ban Quan hệ lao động tại trụ sở TLĐLĐVN,một
phòng thương lượng tập thể với 3 nhân viên vừa mới được thành lập.
Tính chính thống đơn thuần của thỏa ước thương lượng tập thể đang dần thay đổi một cách chậm chạp. Từ cuối năm
2014, TLĐLĐVN đánh giá hệ thống chất lượng của thỏa ước lao động tập thể so với pháp luật bằng ngân hàng dữ liệu
điện tử trong đó các thỏa ước tập thể được lưu bằng file dạng pdf, đánh giá và xếp hạng dựa theo tiêu chí của TLĐLĐVN
so sánh với các quy định của luật lao động (về việc cung cấp thức ăn cho lao động theo ca, tháng lương thứ 13, thưởng
tết, phụ cấp đi lại, nhà ở, hỗ trợ khi đau ốm, quà sinh nhật, nghỉ mát và giải trí cho người lao động, xây dựng các cơ sở xã
hội, bảo hiểm tai nạn cho người lao động, chăm sóc đặc biệt cho lao động nữ, v.v… Kết quả ban đầu từ 1010 thỏa ước tập
thể trên cả nước và các ngành khác nhau trong tháng 11/ 2015 cho thấy khoảng 15% có thể được đánh giá tốt hơn đáng
kể và 29% tốt hơn luật73. Tuy nhiên, các số liệu còn cho thấy khoảng 56% tốt hơn không đáng kể so với luật hoặc chỉ là
bản sao các điều luật trong Luật lao động. 85% điểm xếp hạng liên quan tới quy định vật chất của thỏa ước, 15% phản án
sự tham gia của người lao động trong quá trình thương lượng và thực hiện thỏa ước74.
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Phỏng vấn ông Lê Đình Quảng, Phó ban Quan hệ lao động, TLĐLĐVN, 4/2016.
73
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74
Phỏng vấn giám đốc quốc gia của FES, 22/4/ 2016
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Thỏa ước ngành
Số lượng các công ty và ngành công nghiệp tham gia vào thương lượng ngành tăng lên chậm. Liên quan đến thỏa ước
thương lượng tập thể trong ngành dệt may, thỏa ước lao động tập thể ngành đầu tiên ở Việt Nam, số công ty tham gia
(mục tiêu ban đầu là 130 công ty sản xuất ở một vài địa điểm trong nước) đã tăng liên tục, như số liệu dưới đây cho thấy.
Thỏa ước thương lượng tập thể toàn ngành dệt may Việt Nam75
1. Kết luận: Ngày 24/6/2010 với 69/130 công ty tham gia.
2. Kết luận: on 24/6/2011 với 89/130 công ty tham gia.
3. Kết luận: on 24/3/2014 với 100/130 công ty tham gia.
Các thỏa ước thương lượng tập thể ngành rộng hơn nữa của ngành dệt may đã được ký kết ở cấp tỉnh như Bình Dương
với 15 công ty tham gia năm 2014.
Thỏa ước thương lượng tập thể ngành lớn thứ 3 quốc gia được ký kết vào tháng 3/2014 với 35 công ty trong ngành cao su
tham gia, đây cũng là một ngành công nghiệp rất quan trọng của Việt Nam.Quá trình thỏa thuận kéo dài tới cuối năm 2015.
Các tổ chức công đoàn khu công nghiệp hiện đang tiến hành một thỏa ước thương lượng tập thể ngành là Công đoàn
ngành đường sắt Việt Nam, Công đoàn ngành Nông nghiệp và trồng trọt và Công đoàn công nhân xây dựng ở Việt Nam.
Thương lượng nhóm doanh nghiệp
Các công đoàn lao động tỉnh tại các khu công nghiệp hóa, đặc biệt là ở phía nam Việt Nam bày tỏ ý định đàm phán và
ký kết Thỏa ước thương lượng tập thể cho các nhóm công ty với sự tham gia của các chuyên gia thương lượng tập thể
được đào tạo.
Tỉnh Bình Dương là tỉnh tiên phong trong thương lượng với nhóm doanh nghiệp. Một nhóm 6 công ty dệt may Hàn Quốc ở
khu công nghiệp Sóng Thần gồmEins Vina, Chutex, Beautex Vina, Hansoll Vina, Pung Kook Saigon II, Joon Saigon. Các
công ty này có nhiều điểm chung như: sử dụng lao động trẻ và chủ yếu là lao động nữ nhập cư từ các tỉnh miền bắc và
miền trung (độ tuổi trung bình: 26; 90% lao động là người nhập cư từ các tỉnh miền bắc và miền trung; 80% lao động là
nữ).Họ còn áp dụng mức lương và phúc lợi tương tự nhau. Với sự hỗ trợ của chính quyền lao động địa phương và công
đoàn tỉnh, các lãnh đạo công đoàn và người sử dụng lao động ở 6 công ty khởi xướng khảo sát về lương, đối thoại lao
động – lãnh đạo và thương lượng ở cấp doanh nghiệp. Tuy nhiên, thỏa ước thương lượng nhóm vẫn chưa được ký kết76.
Ở Đồng Nai, công đoàn khu công nghiệp tỉnh đã khởi xướng quá trình thương lượng tập thể với năm nhà cung ứng điện
tử Hàn Quốc nằm trong cùng 1 khu công nghiệp và đối mặt với các cuộc đình công lặp đi lặp lại trong những năm qua.
Năm công ty tuyển dụng tổng cộng 10.000 lao động. Nội dung thương lượng bao gồm lương cơ bản, mức tăng lương hằng
năm, thưởng năm và các suất ăn ca – những vấn đề chính mà công nhân ở các công ty này quan tâm nhất77. Tại thời điểm
viết, thương lượng vẫn chưa đến hồi kết.Theo chủ tịch công đoàn khu công nghiệp Đồng Nai, cuộc thương lượng gặp phải
nhiều khó khăn bao gồm sự luân chuyển của các giám đốc Hàn Quốc và thiếu hợp tác giữa các công ty này.
Thỏa thuận thương lượng nhóm doanh nghiệp thành công đầu tiên được ký giữa 4 công ty du lịch ở Đà Nẵng vào tháng
1/2016. Các công ty tham gia đồng ý trả 3,3% cao hơn so với lương tối thiểu cho những lao động lương thấp nhất78.
ILO đã khởi động dự án thí điểm về “thương lượng tập thể nhóm”. Những nỗ lực tương tự cũng đã diễn ra ở Hải Phòng
và Hưng Yên.
Inditex Group cũng đang chuẩn bị cho quá trình thương lượng có thể diễn ra với công nhân ở các nhà máy cung ứng tại
Việt Nam trong Khuôn khổ Thỏa ước Toàn cầu với công đoàn IndustriALL. Tuy nhiên, vào thời điểm báo cáo này hoàn
thành, Inditex chỉ làm việc với TLĐLĐVN để đào tạo về thương lượng tập thể cho các lãnh đạo công đoàn của các hãng
cung ứng cho Inditex.Theo giám đốc FES Vietnam, còn quá sớm để nói rằng liệu quá trình thương lượng tập thể như vậy
có được khởi xướng hay không.

Nguồn: Công đoàn ngành dệt may Việt Nam, 2014. Tuy nhiên, hầu hết các công ty tham gia đều thuộc VINATEX.
Phỏng vấn Philip Hazelton, Cố vấn trưởng dự án Quan hệ lao động của ILO, 19/4/2016.
77
Phỏng vấn Chủ tịch công đoàn khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai,19/4/2016
78
Phỏng vấn Philip Hazelton, Cố vấn trưởng dự án Quan hệ lao động của ILO, 19/4/2016.
75
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7.3 Bạo lực trên cơ sở giới

Bạo lực trên cơ sở giới và phân
biệt đối xử tại nơi làm việc

Đe dọa và
bạo lực

Quấy rối
tình dục

Trả lương không
công bằng

Phân biệt
đối xử

Điều kiện vệ
sinh kém

Vấn đề
thai sản

Phân chia chăm
sóc gia đình

Phương tiện đi
làm không an toàn

Nhóm nghiên cứu gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu về bạo lực trên cơ sở giới tại khu vực doanh nghiệp ở Việt
Nam. Rất ít lao động trong ngành dệt may lên tiếng về các mối quan tâm của mình. Theo Báo cáo về giới của Better Work
2014, chỉ khoảng 7% lao động cả nam và nữ được báo cáo đã kiến nghị trong năm qua79 Một khó khăn khác là thiếu dữ
liệu chính thức về bạo lực trên cơ sở giới tại nơi làm việc. Luật về giới của Việt Nam không có định nghĩa rõ ràng về bạo
lực trên cơ sở giới tại các tổ chức80. Nhóm nghiên cứu vì thế đã phát hiện 2 sáng kiến chỉ tập trung vào việc nâng cao
nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động về bạo lực trên cơ sở giới. Chưa có trường hợp cụ thể nào về
bạo lực trên cơ sở giới được tìm ra từ trước tới nay.

Tiếp cận về quấy rối tình dục tại các doanh nghiệp dệt may của Better Work Vietnam

Chương trình Better Work tiến hành một nghiên cứu vềtác hại của quấy rối tình dục dựa trên các khảo sát tại 4 nước đang
phát triển bao gồm Haiti, Jordan, Nicaragua và Vietnam81. Nghiên cứu phát hiện rằng, quấy rối tình dục có tương quan
thuận với thời gian hoàn thành mục tiêu sản xuất và mối lo ngại về phía lãnh đạo nhà máy đối với hiệu quả sản xuất thấp.
Quấy rối tình dục còn làm tăng biến đổi nhân sự và việc tăng lương cần thiết để giữ chân người lao động. Nghiên cứu tìm
ra bằng chứng mạnh mẽ mà tác động tiêu cực của quấy rối tình dục đến năng suất lao động và và việc giữ người lao động
thể hiện ở lợi nhuận doanh nghiệp giảm. Ở Việt Nam, mặc dù nhận thức về quấy rối tình dục của các giám đốc nhân sự
đã cải thiện, nhưng vẫn chưa được biến thành hành động và năng lực tổ chức.
Mặc dù có ít bằng chứng được tìm thấy về quấy rối tình dục giữa các công ty thành viên,Better Work Vietnam (BWV) đã
công bố một chính sách kiểu mẫu về quấy rối tình dục tại nơi làm việc và khuyến nghị các công ty thành viên thông qua
và thực hiện. Chính sách kiểu mẫu đưa ra định nghĩa rõ ràng về quấy rối tình dục, phân loại quấy rối tình dục ở nơi làm
việc, và quy trình 3 bước để xử lý những buộc tội về quấy rối tình dục82. Chính sách kiểu mẫu nhấn mạnh về nguyên tắc
không khoan nhượng:

Báo cáo về giới của Better Work Vietnam 2014
Phỏng vấn bà Lê Thị Bích Thủy, Giám đốc Trung tâm bình đẳng giới, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 28/4/2016.
81
Better Work (2013) Quấy rối tình dục tại nơi làm việc có tác động như thế nào đến hoạt động và lợi nhuận của doanh nghiệp?Thảo luận Better Work số
16: http://betterwork.org/global/?p=7072
82
Link: http://betterwork.org/in-labourguide/wp-content/uploads/2012/05/L-GUIDE-2012-BW-Model-Policy-Sexual-Harassment-ILO.pdf
79
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‘Công ty sẽ không khoan nhượng, tha thứ hoặc cho phép quấy rối tình dục, dù xảy với đồng nghiệp, người giám sát, khách
hàng hay những người khác không phải nhân viên mà thực hiện hoạt động kinh doanh với công ty. Công ty khuyến khích
báo cáo tất cả các trường hợp quấy rối tình dục, bất luận người đó là ai hay giữ chức vụ gì trong công ty’
Better Work còn tổ chức các hội thảo học hỏi chia sẻ về phòng chống quấy rối tình dục tại các nước thành viên.

Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Tháng5/2015, đối tác 3 bên tại Việt Nam bao gồm VCCI, TLĐLĐVN và MOLISA phối hợp ban hành bộ quy tắc ứng xử quốc
gia (CoC) về quấy rối tình dục tại nơi làm việc với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO. CoC bao gồm: (i) Các hoạt động xã hội liên
quan đến công việc, như tiệc chiêu đãi do doanh nghiệp tổ chức cho nhân viên hoặc khách hàng, v.v…; (ii) Hội thảo và
tập huấn; (iii) Chuyến công tác chính thức; (iv) Giao tiếp qua điện thoại liên quan đến công việc; và (v) Giao tiếp qua các
phương tiện điện tử liên quan đến công việc83.
CoC yêu cầu các nhà sử dụng lao động ban hành một chính sách về quấy rối tình dục tại nơi làm việc và phải được thảo
luận với công đoàn. CoC còn gợi ý 2 kênh giải quyết khiếu nại về quấy rối tình dục: cách thông thường liên quan tới việc
nạn nhân tìm kiếm lời khuyên và/hoặc người giám sát quan sát và can thiệp ngay cả khi nạn nhân không kêu ca; cách
chính thống bao gồm thủ tục khiếu nại nộp – điều tra – thành lập ban giải quyết khiếu nại.
Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn sau đó với Các đối tác cho thấy rất ít việc được thực hiện sau khi ban hành CoC ngoại trừ
một số ít các cuộc tập huấn do VCCI và ILO phối hợp tổ chức cho các công ty thành viên của VCCI vào cuối năm 2015.

83

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_421220.pdf
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8. Khuyến nghị
Chương trình Hợp tác chiến lược
cải thiện chuỗi cung ứng dệt may
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8. Khuyến nghị
Như nghiên cứu đã phân tích, ngành công nghiệp dệt may Việt Nam phát triển theo cụm. Ngoài ra, giữa các công ty trên
cùng địa bàn (hoặc cùng khu công nghiệp) tồn tại sự phối hợp không chính thức. Theo Giám đốc Văn phòng giới sử dụng
lao động VCCI, các nhà sử dụng lao động châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc) trong cùng khu công
nghiệp thường gặp để trao đổi, trong đó lương cơ bản trả cho công nhân bình thường phải không cạnh tranh với nhau.
Công nhân cũng theo dõi các nhà máy khác chặt chẽ và nếu mức lương của công nhân tại các công ty lân cận thay đổi,
họ có thể đình công để đòi mức tăng tương tự. Do vậy, bất kỳ dự án thí điểm nào cũng nên tập trung vào một nhóm các
công ty dệt may gần nhau để tạo nên hiệu quả phối hợp.
Hiện chưa rõ liệu TPP có được phê chuẩn hay không, nhưng với chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama tại Việt Nam
tháng 5 vừa qua, cơ hội là rất cao. Việt Nam sẽ có 1,5 năm để thay đổi khung pháp lý để phù hợp các cam kết trong TPP,
bao gồm việc cho phép người lao động thành lập các tổ chức công đoàn độc lập (tại nơi làm việc). Chương trình Đối tác
chiến lược có thể phát triển các sáng kiến thí điểm sau:
Khuyến nghị về sáng kiến thí điểm
Thúc đẩy đối thoại giữa quản lý và lao động (bao gồm việc xử lý khiếu nại hiệu quả) giữa các nhà cung ứng
dệt may bằng cách:
- Chia sẻ điển hình tốt về đối thoại xã hội tại nơi làm việc
- Đo lường hiệu quả của đối thoại xã hội đối với hoạt động của công ty

Bạo lực trên cơ sở
giới

Lương đủ
sống

Thương lượng
tập thể

Tự do hiệp hội

Phối hợp với Diễn đàn Lao động NGO và TLĐLĐVN để phát triển một trung tâm thông tin về TPP và EVFTA
(tập trung vào các vấn đề về lao động) cho các nhà sử dụng lao động và các nhãn hàng.
Xây dựng các khóa tập huấn cho cán bộ NGO về lao động và cán bộ công đoàn của các công ty dệt may
trong chuỗi cung ứng;
Đối thoại thường xuyên với Diễn đàn Lao động NGO và các tổ chức công đoàn để trao đổi thông tin về các
vấn đề liên quan đến lao động và hỗ trợ về kỹ thuật để sửa đổi Luật Lao động.
Phối hợp với các chi nhánh ở tỉnh của TLĐLĐVN và các nhãn hàng dệt may châu Âu để tìm kiếm khả năng
đối thoại và thương lượng đa bên với sự tham gia của các nhãn hàng

Lập diễn đàn lương đủ sống để thảo luận về các phương pháp và tiêu chuẩn.
Hướng các nhãn hàng, các nhà cung ứng và người lao động/công đoàn vào nỗ lực chung nhằm cải thiện mức
lương cho người lao động lên mức lương đủ sống.
Áp dụng bộ quy tắc đạo đức và chính sách kiểu mẫu về quấy rối tình dục tại tất cả các nhà cung ứng dệt may
cho các nhãn hàng châu Âu;
Thực hiện một khảo sát về bạo lực trên cơ sở giới
Nâng cao nhận thức của các nhà quản lý và người lao động về bạo lực trên cơ sở giới tại nơi làm việc và xây
dựng cơ chế khiếu nại cho các nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới.
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9. Các đối tác đã phỏng vấn
Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn 19 đại diện các cơ quan và tổ chức ở Hà Nội, Tp. Hồ
Chí Minh và Đồng Nai trong thời gian từ tháng 3-4 năm 2016.

Các cơ quan chính phủ (4)
1.
2.
3.
4.

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Quan hệ lao động, Bộ Lao động-thương binh và Xã hội
Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-thương binh và Xã hội
Phòng Tiền lương và QHLĐ, Viện Khoa học Lao động và xã hội, Bộ Lao động-thương binh và Xã hội
Trung tâm Giới, Viện Khoa học Lao động và xã hội, Bộ Lao động-thương binh và Xã hội

Người sử dụng lao động (3)
1.
2.
3.

Ban Giới chủ, VCCI
Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS)
Ban Phát triển bền vững, công ty Inditex Việt Nam

Công đoàn (3)
1.
2.
3.

Công đoàn KCN Biên Hòa, Đồng Nai
Viện Công nhân, công đoàn, Tổng LĐLĐVN
Ban QHLĐ, Tổng LĐLĐVN

Các tổ chức phi chính phủ (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)
Nhóm đánh giá của FWF tại Việt Nam
Light
Oxfam Vietnam
Care International
Friederich Elbert Stiftung (FES) Vietnam

Tổ chức quốc tế (3)
1.
2.
3.

Better Work Việt Nam – chi nhánh Tp. HCM
Dự án QHLĐ, ILO Việt Nam
IDH
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Các từ viết tắt
TLĐLĐVN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

DNĐTNN

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

DNNN		

Doanh nghiệp nhà nước

DNTN		

Doanh nghiệp tư nhân

FDI		

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

MOLISA		

Bộ Lao động Thương binh xã hội

VCCI		

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

BWV		

Better Work Vietnam

ILO 		

Tổ chức Lao động quốc tế

FES		

Friedrich Elbert Stiftung

ĐCSVN		

Đảng Cộng sản Việt Nam

TP HCM		

Thành phố Hồ Chí Minh

CĐNDMVN

Công đoàn ngành dệt may Việt Nam

VITAS		

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Vinatex		

Tập đoàn dệt may Việt Nam

TCTK		

Tổng cục Thống kê

LTT		

Lương tối thiểu
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